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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Istilah penelitian dalam bahasa inggris disebut dengan research.  

Kata research terdiri dari dua suku kata yaitu re yang memiliki arti 

melakukan kembali atau pengulangan dan search yang berarti melihat 

mengamati atau mencari, sehingga research diartikan sebagai suatu 

rangkaian dari kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari 

suatu hal yang diteliti.
54

 

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh 

suatu data yang akan digunakan untuk tujuan tertentu.
55

 Metode penelitian 

berhubungan dengan prosedur, teknik, alat, dan gambaran penelitian yang 

akan digukan.  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

meneliti suatu objek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kuncinya. 

Menurut Saryono penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

digunakan untuk menemukan menggambarkan dan menjelaskan kualitas 
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dari suatu pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur melalui 

pendekatan kuantitatif.
56

 

Berdasarkan tempatnya, penelitian yang dilakukan di Desa Ngepoh 

Kecamatan Tanggunggunung ini dapat digolongkan ke dalam jenis 

penelitian lapangan. Penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti harus 

benar-benar berada di lapangan dan melakukan penelitian baik berupa 

observasi ataupun yang lainnya dengan melibatkan masyarakat yang ada 

di desa tersebut. 

Perolehan data dalam penelitian ini, dilakukan peneliti dengan 

menggali data secara langsung. Peneliti secara langsung datang di 

lapangan yaitu di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten 

Tulungagung. 

Pendekatan pelitian yang digunakan adalah pendekatan deskripsi. 

Peneliti harus mendeskripsikan suatu objek atau fenomena yang kemudian 

dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Peneliti, dalam 

penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk rangkaian kata atau 

gambar. Penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data 

atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan 

terhadap apa saja yang disajikan dalam laporannya.
57
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi yang menjadi fokus penelitian yang 

akan dilakukan.
58

 Menentukan suatu lokasi penelitian harus 

mempertimbangkan dan merancang terlebih dahulu dengan matang, agar 

memberikan kemudahan dalam suatu proses penelitian yang dilakukan dan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Penentuan lokasi dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi 

penelitian di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Tulungagung. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena masih banyaknya kredit rentenir 

yang dikenal dikalangan masyarakat di Desa Ngepoh Kecamatan 

Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui praktik dari kredit rentenir di kalangan masyarakan dan 

dampak yang ditumbulkan dari adanya kredit rentenir pada kesejahteraan 

masyarakat yang ada di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung 

Kabupaten Tulungagung. 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan suatu 

keharusan, karena dalam penelitian kualitatif lebih mengutamakan temuan 

dari observasi terhadap fenomena yang ada maupun wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti sebagai instrumen kunci. Karena peneliti sebagai 

instrumen penelitian maka data dapat diperoleh secara alami dan sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, kemampuan 
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pengamatan dari peneliti untuk memahami suatu proses penelitian secara 

mendalam sangat diperlukan.
59

 

Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif  yaitu sebagai 

pengamat. Berarti peneliti mengumpulkan data pengamatan dan 

mendengarkan secara saksama sampai hal sekecil apapun dalam proses 

pengumpulan data. Kehadiran peneliti pada penelitian ini, berarti peneliti 

datang langsung di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten 

Tulungagung untuk melakukan wawancara dan observasi. 

Peneliti dalam penelitian ini, terlibat secara langsung dalam 

tindakan yang dilakukan dengan tujuan dapat memperoleh data yang 

diharapkan. Peneliti sangat berperan penting terhadap jalannya penelitian. 

Jika tidak ada kehadiran dari peneliti, maka proses kegiatan penelitian 

tidak dapat berjalan. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

  Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti 

untuk pemecahan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan dari peneliti.
60

 Data yang dihasilkan dalam penelitian berupa 

bahan mentah yang masih perlu diolah sehingga menghasilkan suatu 

informasi yang berupa fakta fakta di lapangan.  
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Data merupakan suatu subjek dalam penelitian yang menentukan 

dari mana suatu data itu diperoleh. 

2. Sumber Data 

Sumber data yaitu subjek yang menyajikan data dalam sebuah 

penelitian. Sumber data dapat berupa orang yang terlibat dalam suatu 

penelitian, tempat pelaksanaan penelitian, dan proses memperoleh data. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder.  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber datanya secara langsung. Data 

primer disebut sebagai data asli yang memiliki sifat up to date. 

Memperoleh data primer peneliti mengumpulkan data 

denganmelakukan observasi atau wawancara. 

Data primer diperoleh dengan cara peneliti melakukan wawancara 

pada masyarakat di Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung 

Kabupaten Tulungagung yang menggunakan jasa kredit dari rentenir 

dan pihak rentenir yang memberikan pinjaman. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber 
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seperti BPS, buku, jurnal, laporan dan sumber-sumber lainnya.
61

 Data 

sekunder dapat dijadikan sebagai pendukung dari data primer yang 

telah diteliti. 

Data sekunder yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh dari 

buku, jurnal atau sumber lain yang pembahasannya berkaitan dengan 

judul penelitian yaitu tentang Dampak Kredit Rentenir pada 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ngepoh Kecamatan 

Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Perolehan data dalam suatu penelitian diperlukan beberapa metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi merupakan pengumpulan data yang melibatkan 

peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti, 

dimana peneliti melakukan pengamatan langsung atau terjun di 

lapangan.
62

 Pelaksanakan penelitian ini, peneliti mengamati peristiwa 

yang berkaitan dengan dampak dari kredit rentenir terhadap 

masyarakat di dusun Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung 

Tulungagung yang melakukan pinjaman dan bagamaina praktik dari 

kredit rentenir tersebut dikalangan masyarakat.  
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2. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara 

dengan sumber informasi dengan cara komunikasi secara langsung 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara dapat 

dikatakan sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dengan 

sumber informasi.
63

 Wawancara dapat diartikan sebagai interaksi yang 

terjadi antara dua orang yang dianggap dapat memberikan data atau 

informasi yang diperlukan. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara mendalam, sehingga semua data itu sudah pasti. Sebelum 

melakukan wawancara peneliti harus terlebih dahulu menyiapkan 

susunan-susunan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

narasumber. Narasumber pada penelitian ini yaitu masyarakat yang 

menggunakan jasa kredit rentenir dan pemberi kredit atau rentenir.  

Pelakasanaan wawancara dalam penelitian ini berlangsung 

selama satu bulan. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam 

kepada masyarakat di Desa Ngepoh yang menggunkan pinjaman dari 

rentenir. Peneliti melakukan wawancara kepada enam nasabah yang 

menggunakan kredit dari rentenir yaitu Ibu Rukini, Ibu Katiyah, Bapak 

Yamto, Bapak Mulyono, Ibu Aswati, dan Ibu Wasini, serta satu orang 
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rentenir yang sering meminjamkan dana kepada para nasabah. Peneliti 

melakukan wawancara kepada para narasumber secara berulang kali.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa 

dokumtasi, dimana data tersebut sebagian besar berupa foto, arsip, 

catatan haria, jurnal, dan lain-lain yang mendukung kegiatan 

penelitian.
64

 

Data dokumentasi diperoleh saat peneliti melakukan penelitian 

di lapangan. Data ini berupa foto antara peneliti dengan para 

narasumber, yaitu masyarakat yang menggunakan jasa kredit dari 

rentenir. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun suatu data 

secara beruntut atau sistematis berdasarkan yang didapatkan dari hasil 

wawancara observasi dan dokumentasi. Ini analisis data yang digunakan 

adalah analisis data Milles dan Huberman.
65

 Tahapan-tahapan dari teknik 

analisis data yaitu sebagai berikut:
66

 

1. Kondensasi Data 

Kondensasi data diartikan sebagai proses dalam merangkum, 

memilih, serta memfokuskan hal-hal yang pokok dan penting, atau 

mentranformasikan data dari catatan lapangan secara tertulis, 
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dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris dengan tujuan untuk 

menyederhanakan data yang diperoleh selama penelitian sehingga 

dapat menggambarkan suatu kesimpulan.  Proses kondensasi data 

dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus pada saat melakukan 

penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang 

diperoleh dari penggalian data di lapangan.
67

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Ini dilakukan 

dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian 

kualitatif tahapan penyajian data biasanya berbentuk naratif. Tahapan 

ini peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai 

dengan pokok permasalahan.
68

 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses 

analisis data. Pada bagian ini peneliti memaparkan kesimpulan dari 

data-data yang telah diperoleh.
69

 Kegiatan ini bertujuan untuk mencari 

makna dari data yang dikumpulkan. Penarikan kesimpulan pada 

penelitian kualitatif dilakukan untuk menjawab rumusan-rumusan 

masalah yang ada. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam 

penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung 

pada kemampuan peneliti mengkonstruksi fenomena yang diamati.  

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji credibility 

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas) dan confirmability (objektivitas).
70

 

Perolehan nilai validitas dalam penelitian ini dilakukan beberapa 

usaha sebagai berikut:
71

  

1. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk memperoleh data yang 

lebih baik. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti 

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara 

kembali dengan sumber data yang pernah ditemui sebelumnya maupun 

dengan yang baru. Lamanya perpanjangan pengamatan tergantung pada 

kedalaman, keluasan, dan kepastian suatu data.  

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mendatangi kembali para narasumber untuk memperoleh kembali data-

data yang dibutuhkan. Peneliti mendatangi dua kali setiap narasumber 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan 
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perpanjangan pengamatan untuk meyakinkan apakah data yang 

didapatkan benar-benar valid. 

2. Meningkatkan Ketekunan 

   Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian dari data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematik. Meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak 

sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat tentang apa 

yang diamati. 

3. Triangulasi 

   Penelitian kualitatif triangulasi diartikan sebagai pengujian 

keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, 

dan berbagai waktu. Maka dari itu terdapat 3 teknik keabsahan data 

melalui triangulasi yaitu sebagai berikut:
72

 

a. Triangulasi Sumber 

  Triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

keabsahan dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh kepada beberapa sumber. Data yang telah diperoleh 

tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama 

, dan mana yang berbeda, serta mana yang spesifik dari ketiga 

sumber tersebut.  
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b. Triangulasi Teknik 

  Triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas 

data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang 

sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya jika suatu Data 

diperoleh melalui wawancara maka kemudian dicek dengan data 

hasil observasi. Bila data yang dihasilkan berbeda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang 

bersangkutan untuk mendapatkan data yang dianggap benar.
73

 

c. Triangulasi Waktu 

  Waktu pengambilan data seringkali mempengaruhi 

kredibilitas data. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara 

pada pagi hari, berbeda dengan data yang diperoleh melalui 

wawancara pada siang hari ataupun sore hari. Maka dari itu 

diperlukan pengujian pada waktu dan situasi yang berbeda. 

Apabila data yang dihasilkan berbeda maka pengambilan data 

perlu dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan kepastian 

data. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Penelitian kualitatif terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan. Adapun 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian yaitu sebagai 

berikut:
74
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1. Tahap Pra Lapangan 

 Tahap pra lapangan merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

adalah menyusun rancangan penelitian yang memuat mengenai latar 

belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, 

penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan 

alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur 

analisa data, rancangan perlengkapan yang diperlukan di lapangan, dan 

rancangan pengecekan kebenaran data.
75

 

Tahap ini perlu dilakukan sebelum melakukan penelitian, hal 

pertama yang harus dilakukan peneliti yaitu menyusun rancangan 

penelitian yang terdiri dari penentuan permasalahan penelitian, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan pada saat 

penelitian, merumuskan cara pengumpulan data dan menentukan 

narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Kedua, peneliti harus memilih lokasi atau tempat penelitian 

yang digunakan. 

Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Ngepoh Kecamatan 

Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Sebelum melakukan 

penelitian, peneliti hendaknya mengurus surat izin penelitian terlebih 

dahulu. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

 Tahap pekerjaan lapangan ini peneliti langsung mengumpulkan 

data dalam situasi yang sesungguhnya. Tahap pra lapangan 

mengharuskan peneliti turun sendiri ke lapangan. Peneliti harus 

memahami mengenai latar penelitian serta mempersiapkan diri dalam 

melakukan penelitian, dan turun langsung ke lapangan.
76

 

Tahap ini, peneliti turun langsung di Desa Ngepoh Kecamatan 

Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung, guna untuk melakukan 

penelitian sehingga memperoleh data yang dibutuhkan. 

3. Tahap Analisis Data 

   Tahap analisis data terdiri dari beberapa macam diantaranya yaitu 

analisis domein.  Analisis data ini diperoleh saat peneliti melakukan 

wawancara atau pencatatan selama berada di lapangan. Kedua, analisis 

taksonomi, yaitu analisis data yang diperoleh dengan pengamatan atau 

wawancara yang fokusnya pada penelitian sebelumnya.
77

 

  Analisis domein data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat 

yang menggunakan jasa kredit rentenir dan pihak rentenir sebagai 

pemberi pinjaman. Peneliti menyusun data yang diperoleh dari 

penelitian secara sistematis dan terperinci sehingga dapat dengan 

mudah dipahami. 

 

                                                           
76

Ibid., hlm. 170 
77

Albi Anggito, Metode Penelitian Kualitatif…, hlm.166-185 



54 

 

 

4. Tahap Pelaporan 

 Tahap pelaporan merupakan tahapan paling akhir dalam sebuah 

penelitian. Laporan dari hasil penelitian merupakan bentuk 

pertanggungjawaban peneliti karena penelitian dan pengumpulan data 

sudah selesai dilaksanakan.
78

 Tahap pelaporan merupakan tahap yang 

sangat penting karena sebagai kelengkapan dalam kegiatan penelitian, 

sebagai hasil nyata yang telah dilakukan peneliti serta bentuk 

komunikasi antara peneliti dengan masyarakat atas temuan penelitian 

yang dilakukan. 

Tahapan pelaporan dalam penelitian yang dilakukan ini dituangkan 

dalam sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi sebagai tugas akhir dalam 

menempuh pendidikan sarjana S1 di Institut Agama Islam Negeri 

Tulungagung. 
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