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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis, sifat dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian field research. Yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dengan cara Peneliti langsung ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

Kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana Importance 

Performance Analysis terhadap Penerapan prinsip bagi hasil pada koperasi 

sahabat mandiri ujks di kota banjarmasin. penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang 

dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian
45

. 

3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini beralamat di Jalan Mesjid Jami’ No. 45 RT. 02 Kota 

Banjarmasin Kalimantan Selatan. 
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Siti Nurhayati, Metodologi Penelitian Praktis Edisi Dua, (Pekalongan: Fakultas 

Ekonomi “Universitas Pekalongan, 2012), h. 8 
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B. Desain penelitian 

1. Observasi, yaitu menggunakan peninjauan langsung ke lokasi penelitian 

untuk memperoleh data dan informasi yang asli. 

2. Wawancara, yaitu tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung 

antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau 

beberapa orang yang ingin diwawancara.
46

 

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, 

tulisan ilmiah, dan internet yang memilki relevansi dengan penelitian ini. 

 

C. Objek penelitian 

1. Nama Perusahaan Koperasi Sahabat Mandiri Unit Jasa Keuangan Syariah. 

2. Lokasi Jalan Mesjid Jami’ No.45 RT.02 Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

3. Penelitian ini diarahkan khusus kepadapenerapan prinsip bagi hasil dimana 

produk tersebut yang ditawarkan kepada masyarakat oleh Koperasi
47

. 

 

D. Subjek penelitian 

1. Ditujukan kepada karyawan aktif di koperasi tersebut. 

2. Ditujukan kepada nasabah aktif terhitung dari tahun 2013 hingga tahun 

2014. 
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. Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (jakarta; PT. RajaGrafindo, 2008) 

hal. 151. 
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 Wawancara Dengan Sumarli Tanggal 27 Desember 2013, Pukul 17.00 WITA. 
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E. Data dan sumber data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah nasabah aktif, karyawan aktif terhitung dari tahun 2013 hingga 2014. 

Dengan jumlah nasabah aktif 10 orang dan karyawan 5 orang. Catatan fakta-

fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah nantinya ke dalam 

kegiatan penelitian
48

. Adapun Sumber data yang akan menjadi landasan 

dalam kegiatan penelitian tersebut adalah : 

1. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam 

hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan 

menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan
49

. Data Primer 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian
50

. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer 

dalam penelitian ini yaitu metode survey. 

2. Data sekunder 

Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari 

orang yang berkepentingan yang bersifat publik yang diperoleh melalui 

perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain
51

, seperti : 

a. Profil Koperasi Sahabat Mandiri UJKS 

                                                           
48

Ahmad Tanzeh, pengantar metode penelitian, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 53 
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Wahyu Purhantara, Metode Penelitian kualitatif untuk bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), h. 79 
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 Diakses dari Website, http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-

data-primer/, Pada tanggal 29 Desember 2013 
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Ibid., h. 80 
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b. Laporan Pemasok nasabah di tahun 2013 hingga 2014 

 

F. Teknik pengumpulan data 

1. Observasi, yaitu penelitian menggunakan peninjauan langsung ke lokasi 

penelitian untuk memperoleh data dan informasi. Dalam hal ini, peneliti 

mengungkapkan secara langsung tentang penelitiannya sesuai dengan 

kenyataannya. 

2. Wawancara 

Wawancara, yaitu Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung 

antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau 

beberapa orang yang ingin diwawancara
52

. Dalam hal tersebut disini yang 

akan ditujukan peneliti untuk sebuah penelitiannya adalah : 

a. Pimpinan koperasi,  

b. Nasabah dan,  

c. Karyawan. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menambah 

bahan referensi agar nantinya dapat dipahami oleh pembaca. 
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. Muhamad, metodologi penelitian ekonomi islam, (jakarta; PT. RajaGrafindo, 2008) 
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