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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung ke 

lokasi penelitian untuk mencari data-data yang diperlukan.
1
 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

menggambarkan dan menjelaskan bagaimana strategi pengembangan 

KJKS Ukhuwah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan agar bisa 

memecahkan masalah penelitian.
2
  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah  

(KJKS) Ukhuwah Banjarmasin yang berada di bawah naungan Yayasan 

Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Alamat Jln. Bumi Mas 

Raya Komp. Bumi Handayani XII A. Alasan memilih lokasi ini adalah 

karna jaraknya yang dekat dengan lokasi kerja sehingga memudahkan 

dalam mengumpulan data. 

                                                           
1
 Nur Indriantoro dan bambang Susomo, Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan 

Manajemen, (Jakarta: BPFE, 2002),hlm.92. 
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 Siti Nurhayati, Metodologi Penelitian Praktis Edisi Dua, (Pekalongan, Fakultas Ekonomi 

“Universitas Pekalongan”, 2012), hlm. 8. 
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B. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data merupakan unit informasi yang direkam media yang dapat 

dibedakan dengan data lain, dapat di analisis dan relevan dengan problem 

tertentu.Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, maka yang 

menjadi sumber data adalah seluruh informasi terkait mengenai strategi 

pengembangan KJKS Ukhuwah yang di dapat dari informan yaitu seluruh 

pengurus yang tergabung dalam KJKS Ukhuwah. 

2. Sumber Data 

 Yaitu data yang diperoleh langsung  dari subjek penelitian, dalam 

hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan 

menggunakan instrument-instrument yang telah ditetapkan.
3
 Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan yaitu orang yang dapat memberikan informasi mengenai apa 

yang diperlukan peneliti.
4
 Dalam hal ini meliputi: pimpinan/ manajmen 

dan semua pihak yang tergabung dalam KJKS Ukhuwah yang dapat 

memberikan informasi tentang penelitian ini. 

2. Dokumen yaitu berupa catatan-catatan yang terdapat pada KJKS 

Ukhuwah Banjarmasin yang berhubungan dengan data yang digali. 

 

 

                                                           
3
 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm, 79. 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 116.  
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara, yaitu tanya jawab secara lisan dan bertatap muka 

langsung antara seseorang atau beberapa orang pewawancara dengan 

seorang atau beberapa orang yang ingin diwawancarai.
5
 Dalam 

penelitian ini adalah wawancara langsung dengan seluruh pengurus 

yang tergabung dalam KJKS Ukhuwah untuk memperoleh keterangan 

dalam mencapai tujuan penelitian. 

2. Dokumentasi 

Berbagai data baik fakta yang terkumpul berbentuk surat-surat, catatan 

harian, laporan dan lain sebagainya yang berbentuk dokumen terkait 

data yang digali.
6
 

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Untuk pengolahan data digunakan teknik berikut, yaitu: 

1. Editing (seleksi data): yaitu meneliti dan menyeleksi kembali data-

data yang terkumpul dari hasil wawancara secara cermat dan lengkap, 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga diperoleh data 

yang dapat dipertanggungjawabkan.
7
 

                                                           
5
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2. Kategorisasi:
8
 Mengelompokkan hasil wawancara, buku-buku atau 

refrensi terkait ke dalam kategori spesifik sesuai bahasan yang diteliti 

agar memudahkan dalam analisis. 

3. Interpretasi: Memberikan penjelasan atau menginterprestasikan secara 

sederhana terhadap apa yang tertuang dari data-data yang sudah 

terkumpul, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang berisikan 

intisari dari seluruh rangakaian kegiatan penelitian. 

 

E. Analisis Data 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yakni dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara terkait 

strategi pengembangan KJKS Ukhuwah. 

 

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan  

Pada tahapan ini, penulis mempelajari dan menelaah subyek dan obyek 

penelitian, yang selanjutnya dituangkan ke dalam sebuah desain proposal 

yang diseminarkan pada 14 Maret 2017.  Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuan untuk 

dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Islam agar 

dapat disidangkan. Setelah disetujui dan melalui surat penetapan judul 

                                                           
8
 Diachs-an-nur.blogspot.com, Teknik Pengolahan Data di akses pada hari Rabu Pukul 1:46 
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serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka 

dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan melakukan 

wawancara dengan informan yang dimulai dari tanggal 5 sampai 29 April 

2017, survey kelapangan, perpustakaan dan searching di internet untuk 

memperoleh data-data terkait dalam mencapai tujuan penelitian. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Penulis mengolah dan menganalisis data secara cermat, teratur dan 

lengkap dari data yang sudah terkumpul, untuk memudahkan dalam hal 

penyimpulan. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Penyusunan dilakukan berdasarkan sistematika penulisan, untuk 

dijadikan sebuah karya ilmiah dengan berkonsultasi dengan pembimbing 

dan asisten pembimbing, untuk pengawasan dan pengoreksiannya. 

Kemudian digandakan dan siap untuk dimunaqasyahkan di hadapan tim 

penguji skripsi. 

 

 

 

 

 


