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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya menganalisis 

keyakinan, sikap dan persepsi individu serta aktivitas sosial kelompok. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), ini disebut 

sebagai penelitian lapangan. Jenis penelitian ini berfokus pada kondisi 

lingkungan saat ini dan interaksi antara kelompok sosial, individu, bisnis atau 

komunitas. Difokuskan pada analisis promosi dan jumlah nasabah BMT-UGT 

Nusantara (Usaha Gabungan Terpadu Cabang Pembantu Samuda). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di jalan Partoe Muksin No 34A RT/RW 

10/12 Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin 

Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kodepos 74363. Penelitian telah dilakukan 

selama satu bulan, yaitu dimulai pada tanggal 22 januari sampai 22 februari 

2022. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data dapat berupa wawancara, interview, 

observasi. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa data mengenai 

analisis promosi dan jumlah nasabah BMT-UGT Nusantara (Usaha 

Gabungan Terpadu Cabang Pembantu Samuda) yang didapatkan langsung 
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dari kepala kantor dan 10 orang nasabah dari BMT-UGT Nusantara (Usaha 

Gabungan Terpadu Cabang Pembantu Samuda). 

2. Sumber Data 

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data ialah data sekunder seperti 

literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah 

data analisis promosi dan jumlah nasabah BMT-UGT Nusantara (Usaha 

Gabungan Terpadu Cabang Pembantu Samuda) yang diperoleh dari website 

resmi (https://bmtugtnusantara.co.id).  

D. Teknik Pengumpulan Data 

penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 

Pada penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang dianggap 

penting untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. Dengan ini, penulis menerima data yang diperlukan dengan 

menanyakan data-data yang diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan 

kepada Bapak Sulaiman selaku Kepala kantor beserta para nasabah BMT-

UGT Nusantara (Usaha Gabungan Terpadu Cabang Pembantu Samuda). 

https://bmtugtnusantara.co.id/
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari suatu catatan 

yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto 

atau karya-karya monumental dari seseorang.  

Pada penelitian ini dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan 

informasi atau data dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh BMT-UGT 

Nusantara (Usaha Gabungan Terpadu Cabang Pembantu Samuda) dan 

dokumentasi ketika peneliti melakukan observasi. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis daya 

yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya 

sehingga dapat mudah dipahami dan temanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih, nama 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang bisa 

diceritakan kepada orang lain. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data 
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Tahap selanjutnya ialah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif 

proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Tetapi yang paling 

sering digunakan pada penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 

Analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan melakukan 

penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian untuk 

diuraikan dengan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang 

jelas tentang analisis promosi dan jumlah nasabah BMT-UGT Nusantara 

(Usaha Gabungan Terpadu Cabang Pembantu Samuda) dan kemudian dapat 

ditarik kesimpulan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 


