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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis penelitian  

Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Yaitu penelitian langsung turun ke lapangan 

untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti. 

Penelitian ini memiliki pendekatan yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu berupa lisan maupun tulisan yang diamati oleh peneliti serta  

data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar maupun angka.  

B. Lokasi penelitian  

lokasi penelitian yang akan diambil oleh peneliti yaitu Koperasi 

Syariah Arrahmah Banjarmasin di Jl Arjuna IV No.20 kel pemurus dalam, 

Banjarmasin. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah : 

1. Karena koperasi syariah arrahmah adalah koperasi syariah terbesar 

satu-satunya di Banjarmasin 

2. Memiliki produk pembiayaan yang tidak dimiliki oleh lembaga 

keuangan lain, yaitu pembiayaan taqsith  

3. Produk pembiayaan taqsith yang meningkat pada saat pandemi covid-

19 

C. Subjek dan objek penelitian  

1. Subjek penelitan  

Yang akan menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

pengurus dari Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. 
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2. Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Taqsith Di Koperasi 

Syariah Arrahmah Banjarmasin. 

D. Data dan Sumber data  

1. Data  

a. Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh pihak 

yang diwawancarai , data yang diperlukan yaitu data deskripsi yang 

diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara langsung di 

koperasi syariah arrahmah Banjarmasin 

b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bacaan, 

pembelajaran dan memahami melalui sumber seperti buku, jurnal, 

referensi dan dokumentasi yang diperoleh dari koperasi syariah 

arrahmah Banjarmasin 

2. Sumber data  

Adapun sumber data yang akan diperoleh dari peneliti yaitu : 

a. Pengurus koperasi syariah arrahmah Banjarmasin 

b. File dan laporan keuangan yang berkaitan dengan permasalahan 

tersebut (Ukur, 2016). 

E. Teknik pengumpulan data  

1. Wawancara  

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data berupa Tanya jawab 

dengan pihak informan , yang di mana bertatap muka secara langsung, 

seputar Tanya jawab dan informasi-informasi lainnya  yang diberikan , 
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dengan begitu Tanya jawab yang diberikan kepada pihak koperasi ini 

langsung berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu bagaimana dampak 

pandemi covid-19 terhadap pembiayaan taqsith di koperasi syariah 

arrahmah banjarmasin. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data atau 

sumber yang terkait Dampak pandemi covid-19 terhadap pembiayaan 

taqsith di koperasi syariah arrahmah banjarmasin  

F. Teknik pengolahan data dan Analisis data  

1. Teknik pengolahan data  

Teknik pengolahan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :  

a. Editing , adalah memahami dan mentelaah kembali data yang sudah 

dikumpulkan, kemudian disusun sedemikian rupa sesuai dengan 

permasalahan yang ada  

b. Deskripsi , adalah penguraian data yang telah disusun sedemikian rupa 

dan diuraikan secara sistematis.  

2. Analisis data  

Teknik analiss data ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang di 

mana data-data yang dikumpulkan bersumber dari koperasi syariah 

arrahmah Banjarmasin, dan sumber data dari hasil wawancara yang 

telah dikumpulkan akan di analisis kembali dan di amati serta di susun 

dengan kalimat sedemikian rupa demi keabsahan penelitian, maka dari 
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data tersebut akan menggambarkan jawaban dari suatu permasalahan 

yang ada  

G. Tahap-tahap penelitian  

Adapun tahap-tahap dalam penelitan ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendahuluan  

Tahap ini peneliti mengetahui langsung objek yang akan diteliti, 

setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, dan menunggu 

persetujuan lalu akan  diajukan dalam biro skripsi fakultas ekonomi dan 

bisnis islam, dan kemudian akan diadakan seminar proposal.  

2. Pengumpulan data  

Tahap pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data yang 

diperoleh dari lokasi penelitian, menggunakan metode wawancara dan 

dokumentasi. Hal ini ditujukan kepada pengurus koperasi syariah 

arrahmah Banjarmasin. 

3. Pengolahan dan analisis data  

Pada tahap ini, pengolahan data akan dibuat ketika data-data yang 

diambil sudah terkumpul dengan menggunakan metode desripitf 

kualitatif.  

4. Penyusunan laporan  

Pada tahap ini, semua hasil dari penelitian yang telah disusun dalam 

bentuk naskah skripsi, dan akan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing, agar bisa diajukan dan dilakukannya sidang munaqsyah 

skripsi oleh tim penguji fakultas ekonomi dan bisnis islam.  


