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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), melalui 

penelitian langsung di lapangan atau wilayah kajian untuk mencari dan 

mengumpulkan informasi yang diperlukan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta 

pemikiran individu dan kelompok (Sutopo, 2010, hal. 1). 

Penelitian kualitatif digunakan sebagai salah satu jenis penelitian, dimana 

jenis penelitian ini bertujuan untuk mempelajari topik secara alami tanpa 

manipulasi. Penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki dan 

memahami pentingnya individu atau kelompok orang yang berbeda untuk 

masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016, hlm. 4) 

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena sosial 

dari perspektif mereka yang terlibat. Partisipan adalah mereka yang diajak untuk 

diwawancarai, diamati dan dimintai keterangan, pendapat, pemikiran dan 

pengamatannya (Sukmadinata, 2005, hlm. 95) 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin 

yang beralamat di Jl. Arjuna IV No.20, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70248, beberapa pertimbangan penulis memilih 

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sebagai tempat melakukan 

penelitian , sebagai berikut: 

Lokasi tersebut masih belum ada yang meneliti tentang tingkat kesehatan 

koperasi pada masa pandemi Covid-19, maka dari itu penelti tertarik untuk meneliti 

dilokasi tersebut. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 

1. Subjek 

Subjek disebut sebagai informan, yaitu orang-orang yang terbiasa memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi di lokasi penelitian (Moleong, 2010, p. 132). 

Subjek penelitian ini adalah pengelola koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. 

2. Objek 

Objek penelitian adalah tujuan ilmiah untuk memperoleh informasi yang memiliki 

tujuan tertentu dan memiliki sesuatu yang objektif, valid dan dapat dipercaya 

tentang sesuatu (variabel tertentu) (Sugiyono, 2016, hlm. 19). objek penelitian ini 

adalah tingkat kesehatan dan dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan 

Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. 

D. Data dan Sumber Data 

 

1. Data  
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Data dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. data primer 

adalah data yang didapat  dari sumber data yang menyediakan data secara langsung 

kepada pengumpul data. Artinya data diperoleh langsung dari sumber aslinya, dapat 

berupa wawancara, jajak pendapat terhadap individu atau kelompok (orang), dan 

hasil pengamatan terhadap suatu objek. peristiwa, atau hasil pengujian (objek) 

(Sugiyono, 2017).  

Untuk memperoleh informasi sekunder, peneliti mempelajari, menyimpan dan 

meminjam buku-buku yang berhubungan dengan penelitian di perpustakaan dengan 

membaca literatur, majalah dan surat kabar, serta mencari informasi dari pihak lain 

yang mempengaruhi masalah yang sedang dibahas. Peneliti lebih mudah melakukan 

penelitian lanjutan untuk menilai tingkat kesehatan Koperasi Syariah Arrahmah 

Banjarmasin (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data 

sekunder dari literatur terkait, jurnal penelitian dan media massa. Informasi tersebut 

peneliti gunakan untuk melengkapi data primer. 

Informasi yang diminta dalam penelitian ini adalah: 

a. Pengukuran kesehatan yang digunakan Koperasi Syariah Arrahmah 

Banjarmasin pada masa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. 

b. Dampak Covid-19 terhadap kesehatan Koperasi Syariah Arrahmah 

Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah bapa Sutjipto selaku ketua koperasi 

syariah Arrahmah Banjarmasin dan dokumen laporan keuangan koperasi syariah 
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Arrahmah Banjarmasin periode tahu 2019-2021 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis 

karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh informasi (Sugiyono, 2009, hal. 

96). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis 

menggunakan: 

 

1. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan 

informasi atau pendapat tentang suatu topik atau masalah. Orang yang 

mewawancarai disebut sebagai pewawancara (interviewer) dan orang yang 

diwawancarai disebut sebagai wawancara (interviewee) atau juga sebagai 

responden. (Arismunandar, 2013) Dengan menggunakan metode tersebut, 

peneliti memperoleh informasi dengan mewawancarai Sutjipto selaku Ketua 

Pelaksana Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan 

informasi di bidang informasi, penyediaan atau pengumpulan bukti dan 

informasi. Dengan teknik ini peneliti mencari informasi terkait tingkat 

kesehatan Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin melalui dokumen website 

yang berisi tentang laporan keuangan koperasi syariah Arrahmah periode tahun 

2020-2021. 
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F. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan mengklarifikasi 

informasi berdasarkan teori dan fokus penelitian. Setelah data terkumpul dan diolah, 

terlebih dahulu peneliti melakukan teknik pengolahan data dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Pengeditan, artinya peneliti memodifikasi atau merevisi data yang diperoleh 

untuk menentukan kelengkapan dan kelayakan data untuk dijadikan laporan 

penelitian dalam proses analisis. 

2. Kategorisasi, penulis menyusun informasi yang diterima berdasarkan jenis dan 

masalah sedemikian rupa sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. Informasi yang didapat dalam kasus ini memiliki dua poin utama 

yaitu dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan Koperasi Syariah 

Arrahmah Banjarmasin. 

3. Deskripsi, yaitu mendeskripsikan data dan menyusun kembali data yang 

terkumpul menjadi deskripsi yang sistematis. 

4. Interpretasi, upaya memahami dan menafsirkan kembali data yang terkumpul 

untuk mendapatkan data dan isi yang benar. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Robert J. Schreiter, pengertian analisis adalah “ membaca” teks yang 

menempatkan karakter yang berbeda dan menempatkan karakter tersebut dalam 

interaksi yang dinamis dan pesan yang disampaikan (Puspitasari, 2020, hal: 13) 



46 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, 

yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil 

penelitian mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap Kesehatan Koperasi syariah 

Arrahmah Banjarmasin. 


