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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.26 

Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti adalah penelitian 

lapangan (field research), untuk mengamati keadaan yang bersifat alamiah.27 

Penelitian lapangan ini digunakan peneliti untuk menggambarkan keadaan 

sebenarnya yang terjadi di lapangan tentang peran BMT dalam meningkatkan 

mensejahteraan pengusaha mikro di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat dalam penelitian ini adalah koperasi BMT 

Nurul Jannah Petrokimia Gresik, terletak di Jl. Ahmad Yani, No. 7, Perumahan 

Petrokimia Gresik, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Alasan peneliti memilih 

lokasi ini karena koperasi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik merupakan 

salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di daerah gresik yang memiliki 

nasabah dalam jumlah besar dan BMT juga lembaga keuangan yang menerapkan 

prinsip-prinsip syariah. 

                                                             
26 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2007),  4. 
27 Ibid., 5 
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Berdasarkan alasan pemilihan lokasi tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian  tentang peran BMT dalam meningkatkan mensejahteraan 

pengusaha mikro di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. 

 

C. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Pihak manajer  

Tabel mengenai data pihak manajer yang akan diteliti dalam penelitian ini:  

Tabel 3.1 

Data Pihak Manajer 

No Nama Tugas 

1 Arief Rachman, SE A. Manager bertanggung jawab atas 

operasional BMT Nurul Jannah, (b) 

Merumuskan strategi operasional dalam 

rangka melaksanaan keputusan pengurus 

atau musyawarah tahunan, (c) Manager 

berwenang untuk mengangkat dan 

memberhentikan karyawan (d) Melakukan 

pengawasan terhadap karyawan. 

Sumber: Data Diolah  

Peneliti memilih pihak manajer BMT Nurul Jannah sebagai informan 

penelitian karena informan tersebut merupakan pelaku yang akan 

melaksanakan peran-peran yang ada di BMT Nurul Jannah dalam 
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meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro secara langsung, tentu saja 

mereka akan paham peran apa saja yang akan dilakukan tersebut. Adapun data 

yang ingin diperoleh peneliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan peran 

BMT dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro. 

 

2) Nasbah pengusaha mikro yang mendapatkan pembiayaan di BMT Nurul 

Jannah. 

Berikut tabel data informan nasbah pengusaha mikro yang mendapatkan 

pembiayaan di BMT Nurul Jannah: 

Tabel 3.2 

Table Data Informan yang Diwawancarai 

No Nama Jenis Usaha 

1 Hj. Sri Nur Aini Pengusaha snack 

2 Mustaman  Pedagang bakso  

3 Hj. Faridah  Pengusaha konveksi 

4 Hj. Birucmah  Pedagang sembako 

5 Sumadi  Pengusaha pengerajin tas 

6 Achmad Syahid Pengusaha produksi mie ayam 

7 Isbanu  Pedagang gorengan 

8 Hendro Yuwono  Pengusaha warung kopi 

Sumber: Data Diolah 

Peneliti hanya memilih nasbah pengusaha mikro yang mendapatkan 

pembiayaan di BMT Nurul Jannah dan telah menerima pembiayaan selama 
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kurang lebih lima tahun sebagai informan penelitian dengan alasan nasabah 

tersebut yang akan mengetahui dan merasakan bagaimana peran BMT dalam 

meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro. 

Alasan lain memilih Nasbah pengusaha mikro yang mendapatkan 

pembiayaan di BMT Nurul Jannah karena nasabah tersebut merupakan 

sasaran yang akan menjawab mengenai seberapa besar peran BMT dalam 

meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun 

lisan.28 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

yang diamati, dicatat untuk pertama kalinya.29 Adapun sumber data primer 

yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis secara langsung dari lapangan 

melalui observasi dan wawancara pada beberapa informan. Pertama; kepada 

                                                             
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: Renika 

Cipta, 2010),  172. 
29  Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPEE UII, 1689),  55. 
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pihak pengelola BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yang memahami 

produk pembiayaan BMT mulai dari proses pengajuan, persetujuan dan 

pencairan dana, perkembangan usaha yang dijalani oleh anggota pembiayaan, 

serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pembiayaan BMT. Pengelola 

BMT disini difokuskan pada manajer BMT Nurul Jannah. Obyek peneliti 

tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang produk pembiayaan 

BMT dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro. Kedua; anggota 

BMT yang menerima pembiayaan untuk usaha. Anggota BMT yang dijadikan 

sebagai informan dikhususkan pada anggota BMT yang sudah menjadi 

anggota BMT selama lima  tahun atau lebih. Pemilihan tersebut dikarenakan 

anggota dengan masa keanggotan lima tahun atau lebih dianggap benar-benar 

merasakan peranan BMT dalam meningkatkan kesejahteraan.  

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperoleh 

dari pihak lain yang bertujuan untuk menganalisis data primer.30 Data 

sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia 

serta arsip resmi. Data tersebut berupa literatur buku, buku ilmiah dan buku 

lainnya yang ada kaitanya dengan penelitian. 

 

 

 

                                                             
30  Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi,(Yogyakarta: Erlangga, 2003),  

127. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki.31 Peneliti dapat masuk ke lingkungan 

yang ditelitinya atau yang dikenal dengan observasi partisipatif. Pada 

observasi ini, peneliti mengamati kejadian, pose dan sejenisnya disertai 

dengan daftar yang perlu observasi. Peneliti akan mengamati kegiatan yang 

dilakukan pihak BMT mengenai peran yang dilakukan BMT dalam 

meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.32 Wawancara dilakukan 

pada pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara (interview) secara langsung kepada Bapak 

Manager BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi tentang peran BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik 

dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan manager marketing 

di BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah BMT yang 

memiliki usaha. Kemudian dilanjut wawancara dengan nasabah pengusaha 

                                                             
31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991),  46. 

32  S. Nasution, Metode Research penelitian ilmiah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 113. 
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mikro BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik untuk mengetahui pengaruh 

peran BMT terhadap kualitas kesejahteraan pengusaha mikro. 

3) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berupa 

tulisan, gambar, atau karya dari seseorang.33 Metode dokumentasi ini 

merupakan metode yang digunakan untuk memperkuat analisis data informan 

dan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara di 

lapangan. 

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian diantaranya adalah sejarah berdirinya 

Koperasi BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, visi misi BMT dan data 

nasabah pengusaha mikro serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan 

dengan peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro di 

BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasi data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

                                                             
33 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2014),  

26. 
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melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang dipelajari, dan membuat kesimpulan.34 

Teknik analisis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan 

analisis kualitatif deskriptif. analisis yang digunakan adalah membandingkan 

suatu temuan dan kajian proporsi yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari 

perbandingan tersebut adalah menganalisis data studi kasus dengan cara 

membuat suatu penjelasan (naratif), dan mengambarkan (deskripsi) kasus yang 

bersangkutan dan membuktikan proporsi teoritis yang telah dibuat. 

Pembahasan dilakukan dengan cara membahas produk pembiayaan 

BMT yang diteliti, yang bertujuan untuk mensejahterakan pengusaha mikro 

yang menjadi anggotanya, apakah BMT berhasil mensejahterakan para 

pengusaha mikro yang menjadi anggotanya, adakah perbedaan usaha para 

anggota sebelum dan sesudah menerima pembiayaan. Tolak ukur yang 

digunakan adalah bertambahnya karyawan, penjualan, aset yang dimiliki, 

pendapatan, dan stabilitas usaha. Tolak ukur tersebut dijadikan acuan apakah 

tolak ukur yang dilihat dari usaha anggota meningkat setelah menerima 

pembiayaan. Apabila tolak ukur tersebut mengalami peningkatan, berarti 

anggota telah sejahtera, dan sebaliknya apabila tidak atau belum mengalami 

perubahan, maka usaha anggota belum sejahtera. 

 

 

 

                                                             
34 Ibid., 270 
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G. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini mmenggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemerisaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Kegunaannya di untuk iluar data itu adalah untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.35 Teknik trigulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Sugiyono 

membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

Adanya triangulasi, peneliti dapat me-receck temuannya dengan jalan 

membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Berdasarkan hal 

tersebut, maka peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan kepada salah satu pengurus 

koperasi Petrokimi Gresik.   

2) Mengecek dengan berbagai sumber data 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan. 

4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu 

digabungkan sehingga saling melengkapi. 

 

 

                                                             
35 Ibid., 330 




