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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis  

Kualitatife researce have become incre asingly important modes of 

inguiry for the social science.1 Pendekatan ini bersifat kualitatif  yaitu 

berupa analisis karakteristik data tanpa melalui pengujian data. Penulis 

melakukan penelitian langsung terhadap warga masyarakat Kolam Kanan 

yang melakukan sistem pinjam meminjam uang.  

2. Pendekatan Penelitian 

Dengan mengambil pendekatan penelitian berupa deskriptif 

kualitatif yaitu metode yang meneliti sekelompok manusia atau suatu 

objek dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta 

serta menganalisis dan menetapkan hubungan antara fenomena yang 

diselidiki pada masa sekarang.2 

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan praktik pinjam 

meminjam uang di desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala 

sebagaimana mestinya, kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada 

hasil penelitian dan litelatur-litelatur yang ada kaitannya dengan 

permasalahan tersebut supaya mendapatkan kesimpulan.  

                                                           
1Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research (Unite 

State Of America: Sage Publications, 1989), hlm. 9. 

  
2M. Nazir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), cet VI, hlm.63.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. 

Barito Kuala. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, peneliti 

langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan informasi melalui 

wawancara yang mendukung data untuk penelitian. Yang menjadi objek 

penelitian disini adalah mengetahui praktik pinjam meminjam uang di 

Gapoktan Tani Mulyo, mengetahui alasan anggota tani meminjam uang di 

Gapoktan Tani Multo, dan mengetahui dampak dari peminjaman uang 

tersebut terhadap usaha tani anggota tani. 

b. Data Sekunder 

Ialah data-data pendukung yang telah dikumpulkan. Data ini 

diperoleh dari buku-buku ataupun media yang berkaitan, data ini penulis 

gunakan untuk pelengkap data primer, yaitu berupa data profil desa dari 

kepala desa Kolam Kanan, buku Gapoktan ‘Anggraran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga, bukti surat perjanjian pinjam meminjam, surat badan 

hukum Gapoktan Tani Mulyo.  
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Subjek penelitian ini adalah ketua umum Gapoktan Tani Mulyo, 12 

kelompok tani, dan 12 anggota tani. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, ada beberapa teknik yang 

digunakan, yaitu observasi, wawancara, dekomentasi dan kepustakaan. 

1. Observasi, yaitu penelitian melakukan peninjauan langsung ke lokasi 

penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang bersinergi 

dengan permasalahan yang akan diteliti.3 Dalam hal ini peneliti 

memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung dan 

melihat di lapangan ada beberapa masyarakat Kolam Kanan yang lebih 

memilih meminjam uang di Gapoktan Tani Mulyo daripada di bank 

yang terdapat di wilayah tersebut 

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

informan yang lebih mendalam. Adapun yang diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah ketua Gapoktan Tani Mulyo, 12 kelompok tani, 

                                                           
3Sutrisno Hadi, Metodologi Reseacrh II (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 217.  
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dan 12 anggota tani, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang 

jelas. 

3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting, foto-foto dan berupa dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga 

diperoleh data yang lengkap,dan bukan berdasarkan perkiraan.4 

Dokumentasi dalam penelitian disini adalah foto-foto lokasi penelitian, 

dan foto-foto hasil wawancara.  

 

E.   Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematika yang dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dekomentasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah 

untuk dipahami dan semua temuan yang diperoleh dapat di informasikan 

kepada khalayak ramai.  

Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah membandingkan teori 

perbankan dengan praktik pinjam meminjam uang yang terjadi di desa 

Kolam Kanan sehingga memperoleh suatu kesimpulan.   

 

 

 

                                                           
4Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 152.  


