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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud membuat 

(deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian secara 

sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini merupakan akumulasi data 

dengan cara deskripsi semata-mata, tanpa perlu mentes hipotesis, membuat 

ramalan atau mendapatkan makna implikasi.1 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau 

bukan angka-angka sifatnya sebagai penunjang. Sedangkan deskriptif 

analisis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi 

berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Koperasi Usaha 

Mikro dan Tenaga Kerja Jl.Pramuka Komplek Smanda Banjarmasin. 

                                                             
1Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), hlm. 
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B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang 

akan diolah dalam kegiatan penelitian.2 

a. Data yang dimaksud adalah sebagai berikut, bagaimana peran Dinas 

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam 

pelaksanaan  program pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

b. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas 

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dalam 

pelaksanaan program Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat). 

2. Sumber data  

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber 

data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Informan yaitu Pelaksana Perijinan dan kerjasama UMKM di Dinas 

Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang 

mengenai bagian yang berkaitan dengan subjek penelitian yang akan 

diteliti. 

b. Dokumentasi yaitu berupa catatan-catatan atau arsip yang terdapat di 

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan tenaga Kerja Kota Banjarmasin. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode di 

antaranya, Teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini penulis 

                                                             
2 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 54 
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melakukan beberapa teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan 

(field reseach) dimana peneliti langsung ke objek yang diteliti meliputi: 

1. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

pada para informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan secara 

mendalam3 

2. Dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang bersumber 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.4 

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil 

wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa 

tulisan serta mengoreksi kekurangannya. 

b. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

                                                             
3 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineke 

Cipta, 2004), hlm. 39 
 
4 Baswori dan Sumandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Riene Cipta, 2008), 

hlm. 152 
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c. Interprestasi, yaitu memberikan penafsiran atau pemahaman terhadapa 

data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan 

makna yang telah disajikan. 

2. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang bersifat deskriftif. Setelah data diolah sebagaimana 

diuraikan dalam teknik pengolahan data di atas, selanjutnya dilakukan 

analisis data terhadap permasalahan  yang dirumuskan terdahulu. Data 

yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dibahas secara 

mendalam mengenai Pelaksanaan Program Pendampingan KUR (Kredit 

Usaha Rakyat) di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarmasin dengan mengacu pada landasan teoritis, kemudian ditarik 

beberapa kesimpulan. 

E. Tahap Penelitian 

Dalam tahap penelitian dan penyusunan skripsi ini penulis menempuh 

tahap penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini, penulis mengamati dan mempelajari secara garis 

besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan 

gambaran umum mengenai permasalahan yang akan diteliti, kemudian 

menyusunnya dalam bentuk proposal, lalu dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing untuk meminta persetujuan, selanjutnya diajukan ke Biro 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah penetapan judul serta 
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penetapan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, maka 

dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian 

diseminarkan pada hari Rabu, 23 Mei 2018 pukul 08:30-10:30 Wita di 

ruang munaqasyah ruang seminar 1. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 

langsung kepada karyawan khususnya kepada Pelaksana Perijinan dan 

kerjasama UMKM yang mengenai Kredit Usaha Rakya, sehingga 

diperoleh informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis. 

Riset ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan mulai tanggal 14 

Nopember 2018 s/d 14 Januari 2019 sesuai dengan surat riset yang 

dikeluarkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini, setelah data-data dikumpulkan, selanjutnya maka 

data-data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan teknik pengolahan 

dan analisis secara deskriftif, kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan dapat diketahui. 

4. Tahap Penyusunan laporan 

Dalam tahap ini, setelah dikonsultasikan dan kemudian disetujui 

maka hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk skripsi yang siap 
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dimunaqasyahkan di hadapan Tim Penguji Kripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 


