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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang 

sistematis.1 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. 

Pengertian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang 

alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan analisis data 

dilakukan secara induktif serta penelitian ini lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi.2 Dengan demikian deskriptif kualitatif merupakan sebuah 

metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara 

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk 

menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini 

seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran 

peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data 

utama.3 Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan 

adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan 

instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai 

alat pengumpul data. Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan 

orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan antara kedua belah 

pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan 

untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

 

 

 
1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: PT Alfabet 2016), 2. 
2 Sedarmayanti, Metodologi Penelitian (Bandung:, Mandar Maju, 2002), 33. 
3 Moleong J. Lexy, Penelitian kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008), 87. 
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C. Lokasi Penelitian 

Kantor distributor British Propolis Solusi Berkah Miliarder (SBM) 

Kediri yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Baudendo Kelurahan Ngronggo 

Kecamatan Kota Kota Kediri. 

D. Sumber Data 

Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer yang langsung berasal 

dari Pimpinan kantor/owner, Admin Tim Kerja, Kepala Tim, Mitra Solusi 

Berkah Miliarder Kediri yang menjadi responden dalam penelitian ini, dan 

sumber data sekunder berupa dokumen, web dan berita tentang pengembangan 

usaha keluarga besar Solusi Berkah Miliarder Kediri. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

tiga teknik instrumen, yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.4 Teknik ini adalah teknik yang berikutnya 

yang dilakukan oleh peneliti, untuk mengidentifikasi dan menganalisis 

data yang berupa uraian informan. 

2. Observasi 

Observasi yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan 

mata. Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra.5 Teknik ini merupakan teknik pertama yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mempelajari, mengidentifikasi, serta menganalisis keadaan 

dan karakteristik objek penelitian. 

 

 

 
4 Moleong J. Lexy, Penelitian kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2008), 186. 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 133. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang berarti barang-

barang tertulis.6 Teknik ini merupakan teknik yang kedua yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis data berupa 

dokumen Solusi Berkah Miliarder Kediri diantaranya adalah sejarah 

berdirinya kantor distributor British Propolis SBM Kediri, visi misi kantor 

distributor British Propolis Solusi Berkah Miliarder Kediri, foto saat 

wawancara. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan 

kredibilitas (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksud membuktikan bahwasanya 

apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan yang di Lapangan. Pengambilan 

data melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, penyaringan dan melengkapi data 

yang masih kurang. Dari ketiga tahap tersebut, untuk pengecekan keabsahan 

data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu jika terdapat 

data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan diadakan penelitian 

atau penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki 

kadar validasi tinggi. Dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan 

keabsahan data.7 Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti 

kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Persistent observation (ketekunan pengamatan) yaitu mengadakan 

observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami 

gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang 

berlangsung di lokasi penelitian. 

2. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data.8 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber data dengan cara membandingkan dan mengecek 

 
6 Suharsimi Arikunto, 133. 
7 Moleong, Metodologi Penelitian, 172. 
8 Moleong, Metodologi Penelitian, 330. 
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kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data memiliki konsep dalam setiap pengorganisasiannya seperti 

proses mengurutkan data kepada pola, mengategorikan dan menyatukan 

informasi yang ditemukan sehinga terlihat identitas karakter keagamaan. 

Analisis data model Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono selama 

melakukan penelitian di lapangan data kualitatif yang dianalisis dipahami 

bersama secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga 

menghasilkan data jenuh. Dalam analisis data ini aktifitas yang dilakukan ialah 

reduksi data, menyajikan data, verifikasi atau menarik kesimpulan.9 

Peneliti dalam proses reduksi data ini bertugas untuk merangkum, 

memilah hal yang dianggap penting dari data yang telah diperoleh kemudian 

disesuaikan dengan kategori yang telah disesuaikan oleh peneliti. Kemudian 

dilanjutkan dengan menyajikan data yang telah direduksi dan data tersebut 

dinarasikan dalam bentuk kalimat atau teks. Peneliti dalam tahap ini juga akan 

melakukan analisis data yang sesuai dengan kerangka teori yang disusun. 

Proses berikutnya ialah menarik kesimpulan yang bersifat terbuka dan umum 

menjadi lebih rinci dan spesifik. Melalui berbagai langkah ini diharapkan 

mampu menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti sehingga 

permasalahan tersebut jelas dan menemukan hal baru yang belum pernah ada 

sebelumnya. 

H. Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan, diantaranya 

ialah sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-Lapangan 

Peneliti sebelum terjun ke lapangan harus mempersiapkan beberapa 

tahapan awal dalam suatu penelitian seperti mempersiapkan hal-hal yang 

dibutuhkan pada saat proses penelitian. 

 

 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&A (Bandung: Alfabeta, 2010), 337. 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan Dalam tahap ini terbagi atas tiga bagian, yaitu: 

a. Mempersiapkan diri dan memahami seluk beluk tempat penelitian. 

b. Memasuki tempat penelitian. 

c. Mengambil peran dalam proses pengumpulan data. 

3. Tahap Analisis Data. Dalam proses ini peneliti menganalisis data, 

menafsirkan data, mengecek keabsahan data dan memberikan makna. 


