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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, 

penelitian kualitatif adalah penelitian natural atau penelitian alamiah. Jenis 

penelitian ini lebih mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang 

tidak diuji atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data 

deskriptif31. Data deskriptif yang dimaksud berupa data-data tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan penelitian yang diamati32. Penelitian kualitatif dengan 

menggunakan data deskriptif ini cocok digunakan untuk menggambarkan 

masalah yang terjadi di lokasi, yang datanya diperoleh dari hasil survey dan 

wawancara yang dilaukan langsung di lokasi. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sangat berperan dan membantu usaha peneliti 

dalam memperoleh informasi tentang masalah yang akan dipecahkan di dalam 

penelitian ini. Pemilihan tempat penelitian harus didasari oleh berbagai 

pertimbangan yang baik agar penelitian bisa berjalan sesuai dengan rencana. 

Peneliti harus dapat memperkirakan apakah tempat penelitian yang telah 

ditentukan dapat memberikan peluang untuk dikaji permasalahannya secara 

                                                           
31 Rokhmat Subagiyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam : Konsep dan Penerapan, 

(Jakarta: Alim’s Publishing, 2017), hal. 158 
32 J Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosda 

Karya, 2014), hal. 3 
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mendalam atau tidak. Pada penelitian ini, lokasi UMKM Nugraha Food berada 

di Desa Karangsari, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. 

 

C. Kehadiran Penelitian 

Kehadiran penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif 

merupakan suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrument 

penelitian sekaligus pengumpulan data. Keuntungan yang didapat dari 

kehadiran peneliti sebagai instrument adalah subjek lebih tanggapan kehadiran 

peneliti. Peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian, keputusan 

yang berhubungan dengan peneliti dapat diambil dengan cara tepat dan 

terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan 

cara informan dalam memberikan informasi. Sehingga setiap melakukan suatu 

penelitian sangat dianjurkan bagi seorang peneliti sendiri atau bantuan dari 

orang lain untuk hadir di lapangan untuk melakukan observasi langsung demi 

kelancaran penelitian kualitatifnya. Dengan demikian, peneliti akan 

mendapatkan data yang valid untuk dijadikan objek penelitian.  

 

D. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian di UMKM 

Nugraha Food di Desa Karangsari Kecamatan Rejotangan ini adalah data 

kualitatif. Dimana data kualitatif merupakan data yang tidak berupa ngka-

angka. Data kualitatif merupakan data yang terbentuk informasi merupakan 

interpretasi dari hasil wawancara baik secara lisan maupun secara tulisan. 
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Adapun jenis sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini dibagi 

dua macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri dan 

diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Sumber data yang 

diperoleh yaitu dari informan. Informan merupakan orang yang 

berpengaruh dalam proses perolehan data yang memegang kunci sumber 

data penelitian ini. Dengan memilih orang yang tahu maka pemilik usaha 

Nugraha Food di Kecamatan Rejotangan ini diharapkan memberikan 

informasi yang dibutuhkan. Penetapan informasi ini dilakukan dengan 

mengambil orang yang tepat terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri 

spesifik yang dimiliki oleh sampel atau memilih sampel yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

Informan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha sebagai 

orang yang mengambil kebijakan dalam perusahaan, karyawan bagian 

keuangan sebagai orang yang melakukan kegiatan pencatatan keuangan 

selama proses produksi, dan karyawan bagian produksi sebagai orang 

yang melakukan proses produksi di UMKM Nugraha Food 

Tulungagung.  

2. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini data penunjangnya berupa data sekunder 

yang berasal dari catatan laporan, informasi umum perusahaan bias 

digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Data sekunder 
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adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga berupa informasi tulisan 

dan bahan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

serta buku-buku referensi lainnya yang diperoleh. 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

a. Data tentang perusahaan 

b. Data megenai biaya biaya pengeluaran untuk proses produksi 

c. Data mengenai tahapan proses produksi 

Data sekunder yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah data 

biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap kali 

produksi. 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan 

data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu 

yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat keterangan, angka, 

simbol, kode, dan lain-lain.  

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: 

1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban 

lisan melalui wawancara atau jawaban.33 Sumber data dalam penelitian ini 

adalah pemilik perusahaan dan karyawan bagian produksi Nugraha Food 

Tulungagung 

2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan 

bergerak. Sumber data ini dapat memberikan gambaran situasi, kondisi 

pembelajaran ataupun keadaan lainnya yang berkaitan dengan masalah 

                                                           
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), hal. 172 
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yang dibahas dalam penelitian. Untuk sumber data place yaitu Nugraha 

Food Tulungagung. 

3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan data-data berupa huruf, angka, 

gambar dan simbol-simbol yang lain.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

untuk mendapatkan sebuah data34. Jadi setiap peneliti harus dapat mengetahui 

serta menguasai bagaimana teknik dalam mengumpulkan satu data yang ingin 

diteliti. Pada bagian ini, peneliti menentukan metode apa yang akan digunakan 

untuk mengumpulkan sebuah data yang akan dijadikan objek penelitian untuk 

mempermudah langkah penelitian, maka peneliti menentukan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

terhadap orang yang sedang diamati atau yang sedang diamati atau yang 

sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan 

pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan merasakan suka-sukanya. Dengan adanya observasi partisipan 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed 

Methodes), (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 308 
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ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak35 

Sehingga dalam penggunaan metode partisipan maka kita dapat 

memperoleh cara yang paling efektif untuk mencatat data yang telah 

didapatkan saat berada dilapangan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh 

suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, 

tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian 

kedalam suatu skala bertingkat. Manfaat dari melakukan observasi untuk 

suatu penelitian adalah : 

a) Dengan observasi di lapangan akan lebih mampu dalam memahami 

konteks data keseluruhan situasi social sehingga akan dapat diperoleh 

pandangan yang menyeluruh. 

b) Dengan observasi maka peneliti akan memperoleh pengalaman 

langsung. 

c) Dengan observasi maka peneliti juga dapat melihat hal-hal yang 

kurang atau tidak diamati oleh orang lain. 

d) Dengan observasi peneliti akan menemukan hal-hal yang tidak 

diungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat 

sensitive dan dianggap dapat merugikan nama lembaga. 

e) Dengan observasi peneliti juga menemukan hal-hal yang diluar 

persepsi responden. 

                                                           
35Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi……., hal. 311 
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f) Melalui observasi peneliti tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga 

memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi social 

yang diteliti36. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teknik observasi 

partisipan maka peneliti tersebut dapat berjalan sesuai rencana peneliti. 

Oleh karena itu, peneliti harus lebih mengutamakan teknik observasi 

dengan datang langsung di tempat penelitian untuk mendapatkan data yang 

akurat. Obyek yang digunakan dalam observasi secara garis besar terdiri 

dari tiga komponen, antara lain: place, actor, dan activity. Maksudnya 

adalah setiap kegiatan observasi akan melibatkan tiba obyek tersebut. 

Yaitu place atau tempat dimana observasi tersebut sedang berlangsung. 

Yang selanjutnya yaitu actor, pelaku dalam observasi tersebut dan, yang 

terakhir yaitu activity, yaitu suatu kegiatan observasi yang sedang 

berlangsung yang dilakukan oleh para pelaku observasi.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan 

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu37. Wawancara dalam penelitian ini 

melibatkan beberapa informan yang ditujukan kepada pemilik dan 

karyawan Nugraha Food Tulungagung. Adapun teknik wawancara secara 

mendalam akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik bola salju (snow 

bolling) baik bersifat terbuka maupun tertutup.  

                                                           
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi……, hal. 313 
37 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Rosda, 2006), hal. 

120 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian yang 

diterapkan dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan sebagainya38. 

Dalam mengumpulkan data metode dokumentasi memang diperlukan, 

karena dengan adanya dokumentasi peneliti dapat memperoleh data secara 

tertulis. Namun, data yang didapatkan tersebut tidak memiliki kredibilitas 

yang tinggi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum penelitian 

memasuki lapangan. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, proses analisis data 

dilakukan secara terus menerus sejak data awal dikumpulkan hingga penelitian 

berakhir39. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data di 

lapangan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. 

Ada tiga tahapan model Miles dan Huberman yang harus dikerjakan 

dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu menggunakan analisis 

reduksi data (data reduction). Reduksi data adalah kegiatan meringkas atau 

merangkum, memilah, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal 

yang penting dari data yang diperoleh di lapangan.  

                                                           
38 Burhan Bungin, Metodologi Riset Penelitian Sosial : Format 2 Kuantitatif dan 

Penerapan, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), hal. 131 
39 Rokhmat Subagiyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam : Konsep dan 

Penerapan......., hal. 190 
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Selanjutnya yaitu dengan menggunakan analisis paparan data (data 

display). Paparan data dipakai untuk lebih meningkatan pemahaman kasus 

yang di dapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan 

tindakan, dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah 

dipahami berupa grafik, matrik dan chart. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data 

yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan 

sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, 

tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar 

yang kuat. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara 

yang telah diverifikasi.40 

 

G. Pengecekan Keabsahan 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas 

(credibility text) untuk menguji keabsahan data yang diteliti. Uji kredibilitas 

merupakan ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan 

kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Persyaratan data dianggap 

memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat 

kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau 

paradigma informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian.41 

                                                           
40 Sugyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung : Alfabeta, 2015), hal. 334-335 
41 Sugyono, Metode Penelitian Kombinasi…….., hal. 264 
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Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data dengan uji kredibilitas 

yang akan digunakan adalah triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi yaitu triangulasi :  

1. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran atau kredibilitas 

suatu data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber.  

2. Triangulasi teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu yang dikumpulkan dengan teknik wawancara 

di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak 

masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel.42  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis triangulasi sumber 

data untuk mengecek data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan pemilik usaha, karyawan bagian keuangan dan karyawan 

bagian produksi pada UMKM Nugraha Food Tulungagung. 

 

H. Tahap-tahap Penelitian 

                                                           
42 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif………, hal270-273 
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Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan tahap-tahap penelitian 

untuk memperoleh data secara sistematis. Adapun tahap-tahap penelitian yang 

akan dilaksanakan yaitu : 

1. Tahap pra lapangan  

Tahap pra lapangan ‘adalah tahapan dimana seorang peneliti sebelum 

memasuki lapangan atau peneliti akan mengadakan tahapan-tahapan 

sebagai berikut : 

a. Menyusumn rancangan penelitian berupa usulan penelitian, yaitu 

peneliti membuat proposal. 

b. Memilih lapangan penelitian. 

c. Mengurus perizinan. 

d. Mengamati dan menilai keadaan lapangan. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan. 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti memasuki tempat penelitian dan 

langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu : 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

b. Memasuki lapangan, dengan mengamati berbagai fenomena dan 

wawancara ddengan beberapa pihak yang bersangkutan. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data. 
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3. Tahap penyusunan laporan penelitian 

Laporan penelitian ini disusun berdasarkan dari hasil data yang telah 

diperoleh peneliti.43 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung : Trasito, 

1996), hal. 85-103 


