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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu termasuk 

penelitian lapangan (Field Research) yang mana peneliti akan melakukan 

penelitian langsung ke lapangan pada para pelaku usaha mikro di Jalan Sepakat 

Kelurahan Pemurus Dalam Kota Banjarmasin. 

Pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menemukan fakta, kemudian 

dilanjutkan dengan menemukan masalah, lalu menuju pada identifikasi 

masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. 

Menurut Emzir, dalam penelitian deskriptif kualitatif data yang 

dikumpukan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-

angka. (Emzir, 2014, hlm.23) 

Metode deskriptif menjelaskan suatu keadaan atau fenomena sesuai 

dengan realita yang terjadi sehingga tidak diperlukan perumusan hipotesis. 

(Moleong, 2008, hlm.42) 

Dengan itu, penelitian ini akan menggambarkan keadaan dari objek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta, dimana pada penelitian ini akan mencoba 

menjelaskan mengenai Efektivitas Pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai 

UMKM Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kelurahan Pemurus Dalam. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan, 

penelitian ini dilakukan di rumah 6 pelaku usaha mikro yang menerima BLT 

UMKM dan bertempat tinggal di  Jalan Sepakat RT. 35 Kelurahan Pemurus 

Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi 

Kalimantan Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan lokasi RT. 

35 merupakan lokasi yang hampir semua penduduknya merupakan pelaku 

usaha mikro. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan 

sebagai narasumber dalam sebuah penelitian yakni 6 pelaku usaha mikro yang 

menerima BLT UMKM dan bertempat tinggal di  Jalan Sepakat RT 035 

Kelurahan Pemurus Dalam. 

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam sebuah 

penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Efektivitas 

Pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai UMKM Terhadap Pengembangan 

Usaha Mikro Di Kelurahan Pemurus Dalam. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara dengan para pelaku usaha mikro yang menerima BLT UMKM 

dan bertempat tinggal di Jalan Sepakat RT. 035 Kelurahan Pemurus Dalam. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka resmi, 

penelusuran internet, hasil foto saat wawancara serta studi dokumentasi 

berkas-berkas penting dengan mengutip dari sumber yang ada. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah 6 pelaku 

usaha mikro yang menerima BLT UMKM dan bertempat tinggal di Jalan 

Sepakat RT. 35 Kelurahan Pemurus Dalam.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mencari data dan informasi yang berupa fakta, harus 

memperhatikan teknik pengambilan data yang dinilai paling tepat. Sehingga 

informasi yang didapat benar-benar valid dan reliabel, teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu teknik triangulasi yang mana teknik ini berupa 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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1. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data melalui proses dialog antara 

pewawancara dengan narasumber. Teknik wawancara ini adalah peneliti 

memberikan pertanyaan secara lisan kepada para pelaku usaha mikro yang 

bertempat tinggal di  Jalan Sepakat Kelurahan Pemurus Dalam dengan 

maksud untuk mendapatkan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh 

peneliti yaitu wawancara terstruktur yang mana peneliti membuat pedoman 

wawancara sebelum melakukan wawancara. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan 

dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang 

diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan karena kebetulan. Data 

Observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terperinci mengenai 

keadaan di Jalan Sepakat Kelurahan Pemurus Dalam. 

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi. Observasi ini 

dilakukan untuk mendapat gambaran langsung mengenai Efektivitas 

Pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai UMKM Terhadap 

Pengembangan Usaha Mikro Di Kelurahan Pemurus Dalam. 

Adapun jenis observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi 

non partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang diteliti, 

tanpa terlibat secara langsung. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan dan foto-foto saat dilaksanakannya penelitian. 

Metode ini digunakan untuk mencatat data-data dari sumber yang 

tersedia dalam bentuk dokumen atau arsip lainnya. Data dapat diperoleh 

peneliti melalui gambaran dari para pelaku usaha mikro yang bertempat 

tinggal di  Jalan Sepakat Kelurahan Pemurus Dalam. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data adalah proses mengolah, mencari, dan 

menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan 

sehingga memudahkan peneliti atau pembaca untuk memahaminya. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pola deskriptif yang 

mana lebih bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data 

yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam 

bentuk deskriptif. Adapun beberapa teknik pengolahan data sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu peneliti melakukan penelaahan, pengoreksian, dan 

penyaringan data yang telah terkumpul untuk mengetahui kekurangan 

atau kelengkapan data. 
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2. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan atau mendeskripsikan hasil 

penelitian dengan bahasa yang baik dan benar yang sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan. 

3. Penarikan Kesimpulan, ini merupakan tahap akhir dari pengolahan 

data, tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Setelah melakukan 

verifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 

yang disajikan ke dalam bentuk narasi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Pada penyusunan penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif yaitu suatu metode untuk memecahkan masalah yang memusatkan 

perhatian dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya pada penelitian ini yaitu terkait Efektivitas 

Pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai UMKM Terhadap Pengembangan 

Usaha Mikro di Kelurahan Pemuus Dalam. Dengan berlandaskan teori pada 

analisis deskriptif, maka hasil penelitian ini akan dibahas dan dianalisa secara 

mendalam dan terperinci yang untuk selanjutnya akan menjawab segala 

permasalahan penelitian yang ada pada rumusan masalah. Adapun hasil 

penelitian ini mengacu pada indikator pengukuran efektivitas yang terdapat 

pada teori di bab 2, yaitu: 

1. Sudah efektif, dapat dikatakan sudah efektif apabila seluruh 

indikator pengukuran efektivitas baik berupa keberhasilan program, 
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keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan 

output maupun pencapaian tujuan menyeluruh sudah berhasil 

tercapai dan dimanfaatkan oleh penerima  untuk pengembangan 

usaha mikro. 

2. Tidak efektif, dapat dikatakan tidak efektif apabila ada beberapa 

indikator pengukuran efektivitas baik berupa keberhasilan program, 

keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan 

output maupun pencapaian tujuan menyeluruh belum sepenuhnya 

berhasil tercapai dan tidak dimanfaatkan oleh penerima untuk 

pengembangan usaha mikro. 

 

H. Tahapan Penelitian 

Dalam tahap ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

mengamati dan mempelajari objek yang akan diteliti dan akan 

dituangkan dalam sebuah desain operasional skripsi untuk langsung 

dimasukan kebagian biro skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin yang mana jika disetujui akan di seminarkan 

dan berlanjut ke tahapan selanjutnya. Diawali dari pengajuan judul 

skripsi ke biro, kemudian mendapatkan surat pernyataan judul diterima, 
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dilanjutkan melengkapi berkas untuk seminar proposal skripsi dan 

dilaksanakan seminar proposal pada 16 Desember 2021 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu pada tanggal 21 Februari 

2022 mengurus surat riset sebelum melakukan penelitian ke lokasi 

lapangan untu mendapatkan izin lalu langkah berikutnya peneliti 

mengumpulkan data-data yang ingin diteliti. Kemudian melakukan 

penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada para informan, 

dan diteliti sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan 

permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 

3. Tahapan Pengelohan Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka  langkah 

selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik editing yakni 

mengedit data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian mengklasifikasikan data-data tersebut yang kemudian data 

diperiksa, sehingga akhirnya disimpulkan dan dideskripsikan. 

4. Analisis Data 

Setelah data diolah, langah selanjutnya yaitu analisis data, 

dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi 

dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang satu 

dengan yang lainnya. 
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5. Tahapan Penyempurnaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun semua hasil penelitian sesuai 

dengan sistematik penulisan dan mengkonsultasinya secara intensif 

kepada dosen pembimbing, sehingga dianggap layak untuk dijadian 

sebuah karya tulis, ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang siap untuk 

diujikan.


