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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.  

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan)  yaitu 

metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang masalah yang 

sedang terjadi pada suatu saat di tengan-tengah kehidupan masyarakat, pada 

prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah 

praktis dalam masyarakat dan data yang digali diteliti secara langsung di 

lapangan.47 Penelitian ini deskriftif kualitatif untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin.   

Sifat penelitian ini adalah deskriptifkualitatif, yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, 

juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Jalan Akhmad Yani KM. 4,5 

yaitu bertempat di kampus IAIN Antasari Banjarmasin. Dimana didalam kampus 

ini dijalankan sebuah koperasi kepegawaian yang anggotanya sebagian besar dari 

pegawai yang ada di lingkungan IAIN Antasari.  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a) Data Primer 

                                                                 
47
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Yang menjadi data primer dalam penelitian ini meliputi  Strategi 

bisnis yang di terapkan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari 

dan penerapan strategi bisnis dalam mengembangkan koperasi.  

b) Data Sekunder 

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini berupa gambaran 

umum Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari Banjarmasin 

meliputi sejarah singkat, tujuan didirikannya, struktur organisasi, 

keanggotaan, jenis kegiatan usaha, jenis bidang kesejahteraan.  

2. Sumber data 

Adapun yang menjadi Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a). Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yakni 

Pengurus Inti Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

b) Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap penulis dalam memberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian 

ini.Atau orang yang terlibat lansung dalam penelitian ini namun 

mengetahui masalah yang diteliti, informan yang peneliti ambil sebagai 

responden berasal dari karyawan KPN IAIN Antasari Banjarmasin.  

D. Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 
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a. Observasi yaitu peneliti melakukan peninjauan langsung ke lokasi 

penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang bersinergi dengan 

permasalahan yang akan diteliti.  

b. Wawancara (interview), yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung 

kepada responden dan informasi tentang penelitian ini, sehingga diperoleh 

data-data yang diperlukan penulis. 

c. Dokumentasi, yaitu laporan tahunan KPN terkait dengan permasalahan 

yang diteliti. 

E. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif, dengan 

beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Penyusunan konsep dari hasil penelitian secara baik.  

b. Pengkajian dan penyempurnaan hasil penelitian yang sudah disusun. 

c. Pembahasan terhadap hasil penelitian.  

F. Tahapan Penelitian 

Dalam menyelesaikan Skripsi ini hingga siap dimunaqasah, ditempuh 

tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut : 

a. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini, penulis mempelajari secara seksama 

permasalahan yang akan diteliti dengan terjun langsung 

kelapangan. Hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah proposal 

penelitian yang berjudul “strategi pengembangan bisnis koperasi 

pegawai negeri (kpn) IAIN Antasari Banjarmasin”. Untuk 
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kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat 

dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah disidangkan, 

dinyatakan diterima dan keluarnya surat penetapan judul serta 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II, 

selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan 

seperlunya, lalu kemudian diseminarkan.  

b. Tahap persiapan 

Pada tahap ini penulis melengkapi surat-surat untuk 

kelengkapan penelitian, yaitu permohonan surat riset dan 

menghubungi pihak KPN IAIN Antasari Banjarmasin berkaitan 

dengan masalah penelitian. Untuk melakukan riset ini 

diperlukan waktu selama satu bulan  yaitu dimulai pada tanggal 

15 April-15 Maret. Sesuai dengan surat izin riset yang telah 

dikeluarkan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Antasari Banjarmasin 

c. Tahapan pengumpulan data 

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya dengan cara melakukan wawancara kepada 

responden dan dokumentasi kepada informan. Hal ini untuk 

melengkapi data yang kurang jelas.  
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d. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahapan ini penulis mengolah data secara matriksisasi, 

dan kemudian di analisis dengan metode deskriftif kualitatif.  

e. Tahapan Penyusunan laporan Akhir (Penyempurnaan) 

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis 

terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan kepada 

sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I 

dan Pembimbing II, Selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan 

dan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi 

sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk  skripsi yang siap untuk 

dimunaqasahkan. 


