
 
 

 24  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akses pembiayaan mikro bagi 

para pelaku UMKM di Semawis Semarang, maka penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kualitatif yang bersifat dekriptif. Data didapat dari hasil 

wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sehingga digunakan 

penelitian kualitatif bertujuan agar dapat menggambarkan fakta dan fenomena di 

lapangan terhadap subyek yang akan diteliti sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Untuk dapat mendeskripsikan akses pembiayaan mikro bagi para pedagang maka 

digunakan metode fenomenologi yang memahami makna sebuah peristiwa 

berdasar atas pengalaman yang telah dialami responden.  

3.1 Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah para pedagang yang 

berada di Kawasan Pecinan Kota Semarang. Alasan peneliti memilih tempat ini 

karena berdasarkan hasil pra-survey, pedagang di Waroeng Semawis memiliki 

sumber modal yang beragam sehingga peneliti ingin mengetahui akses modal dan 

pembiayaan para pedagang yang berada di Waroeng Semawis Semarang.  

  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2012 : 119) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek / subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pedagang di Kawasan 

Pecinan (Waroeng Semawis) Semarang. Berdasarkan hasil survey, populasi 

berjumlah sekitar 115 pedagang. 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2012 : 120). Pemilihan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari pedagang yang berjualan di Waroeng 

Semawis Semarang. Sampel dipilih berdasarkan kecukupan perolehan informasi 

yang diperlukan dalam penelitian ini. Karena dalam penelitian kualitatif, jumlah 

sampel akan berhenti saat proses pengumpulan data mencapai kejenuhan atau 

sudah tidak memberikan informasi baru lagi. Unit analisis atau yang disebut juga 

sebagai sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan 

kunci (key informan) dan informan pendukung. Informan kunci pada penelitian ini 

adalah pedagang kuliner Semawis sedangkan informan pendukungnya adalah 

pengelola Semawis. Sampel pedagang kuliner Semawis dalam penelitian ini yaitu 

sebagian pedagang yang mengakses pinjaman dari lembaga keuangan baik bank 

maupun non bank ataupun dari sumber lainnya serta sebagian lagi adalah 

pedagang yang tidak mengakses pinjaman modal / menggunakan modal sendiri.  

Peneliti menentukan sejumlah 20 responden yang akan dijadikan sampel. 

Jumlah tersebut diperkirakan sudah cukup untuk analisis kualitatif, karena dalam 

analisis kualitatif jumlah sampel tergantung pada kedalaman penggalian dan 

kecukupan data serta informasi yang dibutuhkan unutuk dianalisis.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer diperoleh sendiri dari lokasi penelitian melalui wawancara dan 

kuesioner kepada subyek yang akan diteliti. Sumber datanya adalah 

responden pedagang di Waroeng Semawis.  

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada sumber data dalam penelitian ini adalah 

melalui wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden berisikan 

pertanyaan - pertanyaan yang perlu dijawab untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

1) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi melalui tanya jawab (Esterberg, 2002). 

Wawancara dilakukan kepada para informan untuk memperoleh 

informasi serta hal - hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2) Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban dan 

informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis 2008 : 66). 
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Menurut Miles dan Huberman, terdapat 3 tahap yang dilakukan antara lain: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

1. Reduksi Data 

Setelah mengumpulkan data di lapangan dan mencatatnya secara 

rinci, data yang diperoleh akan sangat beragam, maka dari itu perlu 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data dilakukan 

dengan cara data yang diperoleh tersebut dirangkum, dipilih hal yang 

pokok, dan difokuskan pada hal - hal yang penting. Sehingga hasil dari 

reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

apabila diperlukan.  

2. Penyajian Data 

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data 

yang dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram atau sejenisnya. Selain 

itu penyajian data juga bisa dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif, bentuk yang paling umum 

digunakan adalah dengan teks naratif. Dengan adanya uraian singkat 

naratif ini maka akan mudah untuk memahami data hasil penelitian yang 

telah dilakukan, serta dapat merencanakan kegiatan yang akan dilakukan 

selanjutnya.  
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3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ketiga ini dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi 

atau pembuktian atas kesimpulan awal yang dikemukakan sebelumnya. 

Kesimpulan ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal apabila didukung dengan bukti - bukti yang kuat. 

Sebaliknya, bila kesimpulan tersebut tidak dapat menjawab rumusan 

masalah hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah - ubah. 

Perubahan yang terjadi bisa menjadi temuan yang baru. Bentuknya dapat 

berupa obyek atau deskripsi sebelumnya yang masih belum jelas, 

kemudian diteliti kembali menjadi gambaran yang lebih jelas berupa 

hubungan kausal, hipotesis atau teori. 


