
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi 

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi, dan  waktu penelitian, fokus penelitian, 

jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka 

diuraikan sebagai berikut : 

1.1 Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni meneliti 

peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Namun tidak bisa 

terlepas juga dari penelitian kepustakaan (library research) karena dapat menjadi 

rujukan untuk mencari literatur-literatur dalam mengumpulkan data mengenai 

peminjaman modal dari Pemodalan Nasional Madani. 

1.2 Lokasi dan waktu penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dusun Labuangnge, 

Kabupaten Barru, dan penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih dua 

bulan. 

1.3 Fokus Penelitian 

Penelitian yang dilakukan  penulis akan berfokus pada Kesejahteraan 

masyarakat Labuangnge dengan adanya Permodalan Nasional Madani (Persero). 

1.4 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data 

sekunder.Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan, data 

sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 



dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.Data primer dari penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari, 

a. Perempuan Pra sejahtera sebanyak 30 orang 

b. Pegawai / Karyawan Permodalan Nasional Madani 

 Sedangkan Data Sekunderdiperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan 

mengumpulkan data dari Permodalan Nasional Madani (Persero), jurnal, atau data 

dari internet yang berkaitan dengan riset ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1 Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi 

merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-

gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi 

sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sengat perlu guna 

mendeskripsikan realita Pelaksanaan Program Pemodalan Nasional Madani 

(Persero) untuk Perempuan Pra Sejahtera, dimana yang dimaksud adalah jenis 

usaha dari perempuan pra sejahtera yaitu Penjual ikan, Online shop, Jual beli 

teripang, pedagang toko kelontong dan penjual kue. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara personal diartikan sebagai wawancara antar orang, yaitu 

antara peneliti (pewawancara) dengan responden/informan (yang di wawancarai) 

yang di arahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang 



relevan.
1
 Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang 

dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan 

dibahas. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih 

mendalam. 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. 

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, Permodalan Nasional Madani (Persero), 

Peratutan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi 

dan wawancara akan lebih kredibal dan dapat dipercaya jika didukung dengan 

dokumentasi. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar 

wawancara/kuesioner yang dilakukan pada Perempuan Pra sejahtera, dan 

dokumen yang diperlukan dari Permodalan Nasional Madani (Persero). 

 

 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut: 

                                                             

1
Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, h. 160. 



3.6.1 Analisis Data 

Analisis…Data...adalah...upaya...yang..dilakukan..dengan..cara..menganali

sis/memeriksa data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi 

sesuatu yang dapat diperoleh, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang 

dapat dipublikasikan mengenai Program Nasional Madani (Persero). 

3.6.2 Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

3.6.3 Penyajian Data 

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, 

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3.6.4 Verifikasi Data dan Kesimpulan 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data 

yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan 

sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan 

pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga 

akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

 


