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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain penelitian  

Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala (Hasan, 2002). 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif mengenai 

latar belakang suatu keadaan yang terjadi, dan juga mengenai interaksi sosial, 

kelompok ataupun individu, lembaga, dan juga masyarakat. Penelitian lapangan ini 

juga dianggap sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian yang bersifat kualitatif.  

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Emzir (2010) berpendapat bahwa,  penelitian kualitatif deskriptif 

merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari data 

hasil wawancara, observasi, ataupun melalui penelusuran dokumen-dokumen. 

Sugiyono (2006) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian di kantor Kitabisa.com, Jl. Ciputat Raya No.27D, 

RT.1/RW.7, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 
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C. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2018 

bertempat di kantor kitabisa.com Jakarta Selatan. 

D. Obyek penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan adalah website resmi dari Kitabisa.com yakni 

https://kitabisa.com yang diluncurkan pada tahun 2014 lalu. 

E. Sumber data 

Sumber data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Diperoleh melalui observasi langsung pada website kitabisa.ccom. 

Wawancara langsung dengan informan, berdasarkan daftar pertanyaan yang 

telah disediakan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung 

dari informan akan tetapi melalui dokumen atau buku literatur untuk 

melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

F. Teknik pengumpulan data 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung pada objek penelitian untuk merekam 

berbagai fenomena yang terjadi (situasi/ kondisi). 

2. Wawancara 

Wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap  

pihak-pihak yang bersangkutan, guna mendapatkan data dan keterangan yang 

berlandaskan pada tujuan penelitian. 

https://kitabisa.com/
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan dokumen yang relevan dengan 

penelitian ini. 

 

G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2012) menjelaskan mengenai pengertian dari variabel 

yaitu, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan 

pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen 

penelitian. 

Kontribusi Kitabisa.com sebagai Social Enterprise dalam Mewujudkan Falah, 

dengan judul diatas maka variabel penelitiannya adalah: 

1. Variabel FinTech atau teknologi keuangan adalah sebuah istilah yang digunakan 

untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor 

keuangan.  

2. Variabel Social Enterprise adalah sebuah mekanisme yang efektif untuk 

menghasilkan nilai dalam bentuk kemasyarakatan, ekonomi, dan lingkungan.   

3. Variabel Falah adalah kesuksesan, kemuliaan, kemenangan, atau keberhasilan, 

kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan, 

kelangsungan hidup yang kekal atau abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan 

yang abadi, serta pengetahuan yang abadi baik di dunia dan akhirat. 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian 

menjadi konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai 
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variabel lainnya. Di samping itu, tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan 

menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Operasional variabel diperlukan 

untuk menemukan jenis dan indikator dari variabel-variabel dalam penelitian 

(Sugiyono, 2012). Operasional ketiga variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel FinTech adalah teknologi finansial yang digunakan PT.Kita Bisa 

Indonesia. 

2. Variabel Social Enterprise adalah perusahan PT.Kita Bisa Indonesia yang bergerak 

di bidang sosial. 

3. Variabel Falah adalah keadaan perusahaan dan kiat-kiat perusahaan dalam 

mencapai kebahagian dunia dan akhirat. 

Tabel 3.1 Indikator Aspek Falah Makro 
Unsur Falah Aspek Makro Indikator 

Kelangsungan 

Hidup 

Keseimbangan ekologi dan 

lingkungan 

Bagaimana hubungan yang terjadi 

baik antara atasan dan karyawan 

dan karyawan dengan karyawan ? 

Bagaimana hubungan antara 

perusahaan dengan masyarakat 

setempat ? 

Pengelolaan sumber daya 

alam. 

Penyediaan kesempatan 

berusaha untuk semua 

penduduk 

 

Adakah Sumber Daya Alam 

(SDA) yang dibutuhkan untuk 

menjalankan perusahaan ini? Jika 

ada apa saja? 

Bagaimana PT.kita Bisa 

mengelola SDA yang ada 

tersebut? 

Bagaimana dampak adanya 

PT.kitabisa bagi masyarakat 

sekitar? 

Kebersamaan sosial, 

ketiadaan konflik 

antarkelompok. 

Bagaimana suasana yang terjadi 

ditempat kerja ? / suasana yang 

seperti apa yang ingin diciptakan 

pengelola agar tempat kerja 

menjadi tempat yang nyaman? 
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Pernahkan terjadi konflik antar 

pekerja ? 

Bagaimana cara perusahaan 

mengatasinya? 

Adakah acara liburan bersama 

dengan seluruh pekerja ? 

bagaimana cara perusahaan 

mengakrabkan para pekerja satu 

sama lain? 

Kebebasan 

Berkeinginan 

Jati diri dan kemandirian. 

 

Hal apa yang melatarbelakangi 

didirikannya PT.kitabisa? 

Bagaimana perusahaan dapat 

bekerja sama dengan mitra-mitra 

yang lain? 

Bagaimana arah dan harapan 

PT.kitabisa kedepannya? 

Penyediaan sumber daya 

untuk generasi yang akan 

datang. 

Bagaimana cara kitabisa.com 

meningkatkan kapabilitas platform 

agar dapat bersaing secara sehat 

dengan platfrom crowdfunding 

lainnya? 

Kekuatan dan 

Harga Diri 

Kekuatan ekonomi dan 

kebebasan dari utang. 

Bagaimana manajemen keuangan 

kitabisa? 

Kekuatan militer. Bagaimana sistem kedisiplinan 

yang diterapkan pada karyawan? 

Sumber: Muhammad Akram Khan (1994) 

 

H. Instrumen Penelitian yang Digunakan 

Arikunto (2006) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat bantu 

yang dipilih serta digunakan oleh peneliti dalam proses mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah. Instrumen pengumpulan data 

adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Instumen sebagi alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan 

sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket ,perangkat tes, pedoman 

wawancara, pedoman observasi, skala dan sebaginya. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan instrumen-intrumen dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  
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Tabel 3.2 Teknik dan Instrumen Penelitian 
No Teknik Instrumen 

1 Wawancara 
Pedoman wawancara 

Daftar cocok 

2 Observasi/pengamatan 

Lembar observasi 

Penduan observasi 

Daftar cocok 

3 Dokumentasi Daftar cocok  
Sumber Data Diolah (2018) 

 

I. Teknik Analisis Data 

Moleong (2008) menjabarkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang berfokus pada paparan kalimat, sehingga lebih mampu memahami kondisi 

psikologi manusia yang kompleks (dipengaruhi oleh banyak fakta) yang tidak cukup 

apabila hanya diukur dengan menggunakan skala saja. Hal ini terutama didasari oleh 

asumsi bahwa manusia merupakan animal symbolicum (mahkluk simbolis) yang 

mencari makna dalam hidupnya. Sehingga penelitian ini memerlukan peran kualitatif 

guna melihat manusia secara total. Analisis data dalam penelitian dilakukan secara 

interaktif.  

Menurut Sugiyono (2006) dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam 

analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data 

yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. Sutopo (2003) menjelaskan 

bahwa analisis data model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi) :  

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 
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catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur 

tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). 

2. Penyajian data Data  

Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang baik 

merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid meliputi: 

berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan kesimpulan  

Tahap terakhir yang berisikan proses penganbilan keputusan yang menjurus pada 

jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan 

“how” dari temuan penelitian tersebut. 

 


