
53 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu di lapangan (Field reseach), yaitu 

pemeriksaan khusus yang dipimpin dengan langsung ke bawah fantastis dan 

melihat tempat terjadi masalah yang dieksplorasi untuk menemukan 

informasi yang diharapkan dalam penelitian terkait dengan Implementasi 

Pembiayaan Akad Taqsit Pada Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah 

Banjarmasin. 

Penelitian bertempat  ini terletak di Koperasi Syariah Arrahmah 

Banjarmasin yang berlokasi di jalan Arjuna IV No.20 RT.22 Komplek 

Pemurus Permai Kelurahan Pemurus dalam, Kecematan Banjarmasin Selatan, 

Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70248. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek di dalam penelitian ini yaitu Sumber Utama data penelitian 

yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti. (Sugiyono, 

2012) Subjek di dalam penelitian ini yaitu Staf atau Pegawai dari Koperasi 

Syariah Arrahmah Banjarmasin. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian bagian dari suatu hal yang akan diteliti dengan 

menemukandata atau untuk tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik 

kesimpulan. (Sugiono, 2005, hlm. 38) Objek di dalam penelitian ini yaitu  

yang menjadi sasaran atau tujuan di dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan 

Akad Taqsit Pembiayaan Akad Taqsith Pada Koperasi Syariah Arrahmah 

Banjarmasin. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data 

pada penelitian ini yaitu : 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu yang dilakukan oleh pembuatnya, di mana pembuatnya 

memperhatikan dan mengaudit secara langsung jika ada masalah. Hal ini 

dilakukan untuk menemukan data sebagai informasi yang tepat dan 

relevan. 

2. Pengamatan Langsung (Observasi) 

Yaitu strategi pengumpulan data melalui persepsi langsung atau 

persepsi langsung di lapangan atau wilayah pemeriksaan. Untuk situasi ini, 

pencipta perlu mengunjungi situs ujian untuk melihat secara langsung 

berbagai hal atau kondisi yang ada di organisasi. 
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3. Wawancara (Interview) 

Yaitu suatu proses menemukan data untuk kepentingan penelitian 

melalui tanya jawab antara penanya dengan responden atau individu yang 

dikonsultasikan. 

4. Dokumentasi  

Yaitu Yaitu mencari informasi tentang hal-hal atau faktor-faktor 

seperti catatan, catatan, buku, kemudian Gambaran Umum Koperasi 

Syariah Arrahmah Banjarmasin, Sistem Akuntansi Pembiayaan Taqsit 

 

D. Analisis Data 

  Analisis data sesuatu yang berusaha mencari dan mengatur dengan 

sengaja untuk menambah pengetahuan tentang belajar dan menjadikannya 

sebagai penemuan bagi orang lain. Tujuannya yaitu untuk membantu peruser 

menyadari apa yang terjadi pada iklim di bawah persepsi, misalnya apa 

pandangan anggota yang merupakan dilator penelitian. (Emzir, 2011) 

(Analisa data yang dipusatkan dalam hal ini yaitu penyelidikan ekspresif 

subyektif, yaitu dengan benar-benar melakukan pengkajian dan penilaian 

secara mendalam terhadap hasil-hasil yang dipusatkan dalam memahami 

masalah tersebut kemudian, kemudian dibedah berdasarkan survei yang tepat 

dengan dasar hipotesis pada BAB II ..  

 


