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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian 

lapangan). Maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya 

penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun tertulis 

(dokumen). Penulis langsung turun ke lapangan di mana penelitian dilakukan 

untuk mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan yang terjadi pada 

penerapan manajemen risiko pemberian modal usaha yang dijalankan oleh 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM Kube Sejahtera Unit 065 Anjir Muara. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun sifat atau pendekatan yang peneliti lakukan dalam penelitian 

ini menggunakan deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang 

bersifat mengembangkan teori, dilakukan dengan kaidah non statistik.
1
 

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan 

perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat 

mengenali subjek dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan 

sehari-hari.
2
 

  

                                                             
1
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 

2009), hlm. 4. 
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B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian itu dilakukan. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM 

KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara yang beralamat di Jl.Trans Kalimantan 

Km.25 Desa Anjir Muara Kota Kec. Anjir Muara Kab.Barito Kuala Provinsi 

Kalimantan Selatan. Adapun alasan memilih lokasi ini berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Masalah yang menjadi objek penelitian ini yaitu tentang manajemen risiko 

pemberian modal usaha yang belum pernah diteliti di lokasi tersebut. 

2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera unit 065 Anjir 

Muara merupakan koperasi yang pernah mengalami masalah akibat risiko 

pemberian modal usaha yang disebabkan oleh kurang tegasnya kebijakan 

pemberian modal usaha karena anggotanya yang menjadi pasif dalam 

pembayaran sehingga mengakibatkan koperasi itu sendiri mengalami 

kerugian. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta atau keterangan yang akan 

diolah dalam kegiatan penelitian.
3
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Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 38. 
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a. Data primer 

Data yang diperoleh dari responden melalui kelompok fokus dan 

panel atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber.
4
 Data primer 

pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui 

wawancara dengan manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM 

KUBE Sejahtera unit 065 Anjir Muara.  

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah risiko 

pemberian modal usaha pada anggota dan manajemen risiko dalam 

pemberian modal usaha yang telah diperbaiki oleh pengurus Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara.  

b. Data sekunder 

Sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam 

suatu analisis yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan dan 

internet seperti buku, majalah, jurnal, media cetak maupun elektronik yang 

berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.  

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang 

menjadi sumber data adalah informan, yaitu pihak yang mengetahui atau dapat 

memberikan informasi dan keterangan yang berhubungan dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ibu Hadriah selaku 

manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM KUBE Sejahtera unit 065 

Anjir Muara. 

                                                             
4
V Winarta Suwarjaweni, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014) 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam 

mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada 

subjek atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Wawancara (interview) 

Interview is a between two people to disscus important matters, 

usually rather formally.
5
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif lebih menekankan pada teknik wawancara, khususnya 

wawancara mendalam. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan pada para responden.
6
  

Secara umum metode wawancara ada yang terstruktur dan tidak 

terstruktur. Secara terstruktur di mana pewawancara menggunakan daftar 

pertanyaan terlebih dahulu, sedangkan wawancara yang tidak terstruktur 

pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan.  

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara yang 

terstruktur dan tidak terstruktur. Informasi pertama didapat dalam 

wawancara tidak terstruktur, di mana awalnya peneliti tidak mengetahui 

permasalahan apa yang terjadi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah LKM 

                                                             
5
A.S Hornby, Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English, (Walton Street: 

Oxford University Press, 1995), hlm. 625. 

 
6
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: PT.Rineke 

Cipta, 2004), hlm 39. 
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KUBE Sejahtera Unit 065 Anjir Muara, dalam suatu pertemuan informan 

menceritakan masalah yang pernah dihadapi oleh koperasi yang secara 

langsung membuat peneliti ingin mengetahui permasalahan yang ada 

sehingga membuat peneliti langsung menanyakan hal-hal yang terkait 

dengan permasalahan secara langsung tanpa persiapan. 

Setelah peneliti mengetahui inti dari permasalahannya, peneliti 

kemudian menyiapkan daftar pertanyaan untuk mengetahui atau 

mengungkap permasalahan yang terjadi dengan mewawancarai pengurus 

koperasi. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga 

diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumen dalam penelitian ini yakni rekaman semua 

percakapan atau pembicaraan dalam wawancara dengan narasumber, yang 

berkaitan tentang sejarah, visi, misi, struktur kepengurusan, dan 

permasalahan yang pernah dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

LKM KUBE Sejahtera unit 065 Anjir Muara yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 
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E. Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan meyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
7
  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data 

lainnya.   

Setelah data dibuat sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data 

di atas, proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap 

permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Data yang diperoleh dari hasil 

informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teori. 

                                                             
7
Lexy J Moleong, op.cit. hlm. 248. 




