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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan untuk 

menggali dan memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan diteliti, tentang dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan 

perekonomian masyarakat Kecamatan Mekarsari. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data hasil dari wawancara dengan 

informan dan menganalisis data tersebut. 

3. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Mekarsari Kabupaten 

Barito Kuala. Penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian 

dikarenakan terdapat suatu masalah menegenai utang-piutang  yang  

dilakukan oleh rentenir yang berdampak terhadap kesejahteraan 

perekonomian masyarakat Kecamatan Mekarsari. 
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B. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas para informan, meliputi; nama, agama, umur,  pekerjaan dan 

alamat. 

b. Gambaran praktek rentenir dalam memberikan pinjaman pada 

masyarakat Kecamantan Mekarsari. 

c. Dampak adanya rentenir terhadap kesejahteraan perekonomian 

masyarakat Kecamtan Mekarsari. 

2. Sumber data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

informan, para pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu  

masyarakat  Kecamatan Mekarsari yang meminjam uang kepada rentenir 

yang berjumlah 1 orang rentenir dan 10 orang peminjam. 

 

C. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Observasi  

Observasi merupakan akativitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis.
1
 Dalam penelitian ini peneliti melihat secara 

langsung lokasi penelitian yang akan diteliti. 

 

                                                           
1
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif 

(Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 101. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.
2
 Penulis 

melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer. Di mana penulis 

melakukan wawancara secara bertahap. Wawancara bertahap ini adalah 

wawancara yang dilakukan secara bertahap dan ketika peneliti merasa data 

yang diperoleh kurang, maka peneliti dapat datang kembali untuk 

melakukan wawancara. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.
3
 Teknik pengumpulan data dokumentasi 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti yang mana data tersimpan dalam bentuk dokumentasi 

seperti foto. Penulis melakukan dokumentasi melalui media camera, hal 

ini dimaksud penulis agar penelitian yang dilakukan memiliki bukti nyata 

bahwa proses penelitian yang dilakukan benar adanya. Sehingga bisa 

menjadikan keakuratan data terhadap data tertulis. 

 

 

                                                           

2
Basrowi dan Suandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2008), 

hlm. 127. 

3
Husaini usman dan Purnomo setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 1996), hlm. 73. 
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D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data. 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data 

secara: 

a) Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, 

kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, 

sehingga didapatkan data yang valid. 

b) Klasifikasi yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai 

dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti. 

c) Diskripsi yaitu menyajikan data dari hasil penelitian dengan jelas 

dengan bahasa yang sesuai pada permasalahan yang diteliti. 

d) Matriks yaitu penyusunan secara ringkas kematrik terhadap data yang 

diperoleh, baik berupa identitas responden, sehingga memudahkan 

dalam memahami dan menganalisa. 

2. Analisis Data 

Analisis merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan dan hasil interview untuk meningkatkan pemahaman tentang objek 

penelitian dan menyajikannya sebagai tamuan bagi orang lain. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif.  
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E. Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian yang penulis lakukan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalah yang ingin diteliti, 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan minta persetujuan untuk 

dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan 

diseminarkan pada 15 Februari 2018. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari 

tanggal 27 April 2018 s.d 27 Juni 2018 dengan cara melakukan observasi 

dan wawancara langsung kepada informan yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilakukan. 

3. Tahap pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah 

dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi dan diskripsi. Selanjutnya 

data tersebut dianalisis secara kualitatif. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun sistematis terhadap data yang di 

peroleh berdasarkan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya maka 

di konsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II 
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sehingga dianggap baik dan layak di jadikan sebuah karya ilmiah dalam 

bentuk skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 


