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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif untuk menganalisis business model canvas pada industri Tenun Ikat 

UKM DEKRANASDA Kabupaten Belu. Metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang bersifat  nonpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). 

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan 

wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai analisis strategi business model canvas pada 

UKM Tenun Ikat DEKRANASDA Kabupaten Belu. 

 

1.2. Lokasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan dapat dipercaya peneliti 

perlu untuk mengetahui lokasi penelitian yang akan dilakukan. Lokasi yang 

dipilih untuk melaksanakan penelitian terletak di pulau Timor tepatnya di 

kantor DEKRANASDA Jl. Garuda, Beirafu, Atambua Barat, (Depan Rumah 

Jabatan Bupati) Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur.  

 

1.3. Jenis dan Sumber Data  

1. Jenis Data 

Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. 

a) Data Primer 

Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara serta 
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dokumentasi yang dilakukan di DEKRANASDA dan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian. 

b) Data Sekunder 

Data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang 

berhubungan dengan  masalah penelitian dari berbagai sumber 

antara lain laporan-laporan, arsip, dokumen, dan media elektronik 

dari berbagai kepustakaan yang relevan. 

 

2. Sumber Data  

Arikunto (2010:120) menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengidenifikasi sumber data, penelii telah menggunakan rumus 3P, yaitu 

: 

c) Person (orang) tempat dimana peneliti bertanya mengenai variabel 

yang diteliti. 

d) Paper (kertas) adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian seperi arsip, 

angka, gambar, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. 

e) Place (tempat) yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

 

1.4. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:309) teknik pengumpulan datadapat 

dilakukan dngan 3cara yaitu Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 metode dalam pengumpulan 

data yaitu :  

1. Wawancara : proses percakapan dengan maksud mengkontruksikan 

mengenai kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan sebagainya 

yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yangmengajukan 

pertanyaan kepada orang yang di wawancarai. 
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2. Observasi : pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. 

Kita dapat mengumpulkan data ketika peristiwa terjadi dan dapat 

datang lebih dekat untk meliputi seluruh peristiwa. Metode 

observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai 

perilaku (subjek), benda, atau kejadian (objek) dari pada metode 

wawancara. 

3. Dokumentasi : sebuah catatan yang menggambarkan tentang 

peristiwa yang pernah terjadi. 

 

 

 


