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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian lapangan 

(field research) yang dimana peneliti turun langsung kelapangan untuk menggali 

dan meneliti data. Adapun pendekatan penelitian ini deskriptif kualitatif. 

Menurut Denzin dan Lincoln (1998:8), kata kualitatif menyatakan 

penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau di ukur dengan setepat – 

tepatnya, dalam istilah – istilah kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Para 

peneliti kualitatif menekan sifat realitas yang dikonstruk secara sosial, hubungan 

yang intim antara peneliti dan apa yang distudikan, dan kendala – kendala 

situasional yang membentuk inkuiri. Para peneliti yang demikian menekankan 

inkuiri yang bermuatan – nilai (value – laden). Mereka mencari jawaban atas 

pertanyaan yang menekankan pada bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan 

diberi makna (Ahmadi, 2014) 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975), metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku 

yang diamati dari orang – orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung 

menunjukkan latar dan individu – individu dalam latar itu secara keseluruhan; 

subjek penelitian, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit 
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menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai 

bagian dari suatu keseluruhan (Ahmadi, 2014). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang diambil untuk penelitian ini JL. 9 Nopember RT. 016, Kel. 

Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini berjumlah 5 orang anggota Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Benua Anyar Sejahtera I. 

Table 3.1 Tabel Subjek Penelitian 

NO NAMA JABATAN 

1 DESY FATIMAH NOOR KETUA 

2 ZUBAIDAH BENDAHARA 

3 ST BULKIS ANGGOTA 

4 NUR JENNAH ANGGOTA 

5 JAM’ANI ANGGOTA 
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Objek penelitian adalah pengaruh program Usaha Ekonomi Produktif 

(UEP) terhadap kesejahteraan anggota kelompok usaha bersama (KUBE) Benua 

Anyar Sejahtera I. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang penulis kumpulkan antara lain : 

1. Identitas Informasi meliputi : 

a. Nama  

b. Tanggal lahir 

c. Alamat 

d. Jabatan 

2. Pengaruh Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap 

kesejahteraan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Benua 

Anyar Sejahtera I terhadap kesejahteraan anggota Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Benua Anyar Sejahtera I. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yang dimana informan 

ini bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) Benua Anyar Sejahtera I. 

Selain itu juga akan ada informan selain anggota Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Benua Anyar Sejahtera I, yang dimana nanti informasi yang 
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didapatkan untuk membantu dan melengkapi informasi yang diperlukan untuk 

penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan 

sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk 

mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah – masalah yang 

diteliti (Rukajat, 2018:24). 

Pada metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan 

melakukan wawancara terhadap informan, yang dimana informan ini 

adalah anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Benua Anyar 

Sejahtera I. Dan beberapa informan lainnya yang memiliki pengetahuan 

tentang objek yang diteliti. 

2. Penggunaan Sumber Sekunder 

Data dari instansi pemerintahan (Dinas Sosial Kota Banjarmasin) 

dan dari terbitan – terbitan dari pemerintahan serta catatan atau arsip yang 

tidak diterbitkan pada lembaga – lembaga yang berhubungan dengan 

penelitian. 

3. Dokumen 

Pengertian dokumen adalah mengacu pada material (bahan) seperti 

fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinik, dan 
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sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai 

bagian dari kajian kasus data utamanya adalah observasi partisipan atau 

wawancara (Bogdan & Biklen, 1998: 57). Dapat ditambahkan pula, seperti 

usulan, kode etik, buku tahunan, selebaran berita, surat cerita (disurat 

kabar, majalah), dan karangann surat kabar (Bogdan dan Biklen, 1998: 

133) (Ahmadi, 2014).  

F. Teknik Pengelolaan Data 

Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan 

secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan peneliti yang telah 

ditetapka. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumtasi yang diajukan 

dalam penelitian, berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Pengelolaan data 

antara lainnya : 

1. Data yang telah terkumpul di olah dahulu. 

2. Menyederhanakan seluruh data yang terkumpul. 

3. Menyajikan dalam susunan yang sistematis. 

4. Dianalisis berdasarkan teknik yang telah ditetapkan. (Muh. Fitrah & 

Luthfiyah, 2017:30) 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilaksanakan 

setelah semua data dikumpulkan guna memecahkan permasalahan yang diteliti. 
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Menurut kamus besar bahasa Indonesia analisis data adalah penelaahan dan 

penguraian data sehingga menghasilkan kesimpulan. 

Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode diskriptif kualitatif. Metode diskripti kualitatif ialah menggambarkan 

fenomena – fenomena yang ada dan sedang terjadi dengan kondisi apa adanya 

dengan menggunakan kata – kata tertulis atau lisan. 

 


