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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dll, 1yang secara holistic dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasan pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2 Berapa deskripsi 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah 

pada kesimpulan.  

Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena 

mengenai tindakan strategi pengembangan produk Arista Prima dalam upaya 

untuk meningkatkan jumlah simpanan dana pihak ketiga. 

 

B. Objek Penelitian dan Sample 

                                                           
1 Moleong , Metode Penelitian Kualitatif , Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2014 , hal 6 
2 Ibid, hal 26 
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Dalam hal ini objek penelitian adalah Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah Prima Artha yang beralamat di Jl. Dr. Radjimin No. 40 C, 

paten, Tridadi, Sleman. 

 

C. Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan jenis Purposive Sampling, yaitu teknik 

penentuan sample dengan pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan 

penelitian.3 Dimana dalam penelitian ini pertimbangan tersebut merupakan 

anggota dari KSPPS Prima Artha yang terdaftar sebagai anggota tabungan 

Arista prima. 

 

D. Sumber dan Jenis Data 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang cara mendapatkannya dilakukan 

secara langsung. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan interview 

atau wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan kepada direktur, 

kepala bagian cabang, dan beberapa nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah Prima Artha. 

2. Data Sekunder 

                                                           
3 Usman Husaini, Setiady Akbar P, Pengantar Statistika, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006, hal 186 
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Data sekunder merupakan data yang didapat tidak scara langsung. Data 

sekunder ini meliputi sumber lain seperti majalah , bulletin , publikasi dari 

berbagai organisasi , lampiran-lampiran dari badan-badan resmi , hasil-hasil 

studi dan sebagainya. Data sekunder dapat memperkuat penemuan atau 

pengetahuan yang telah ada. 4 Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

Prima Artha. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah wawancara , 

observasi , dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Gambar 3.1 Teknik pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Nasution, Metode Research , Jakarta : PT Bumi Aksara , 2012 , hal 144-145 
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1. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu dimana 

dalam percakapan ini terdiri dari dua orang yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dengan terwawancara yang memberikan jawaban 

dari pertanyaan tersebut.5 Teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah wawancara semi terstruktur. 

Peneliti menggunakan metode wawancara semi structured , yaitu 

wawancara yang menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur 

, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih 

lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua 

variable , dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. 6 

2. Observasi 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 

(tempat) , pelaku , kegiatan , objek , perbuatan , kejadian atau peristiwa , 

waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk 

menyajikan gambaran realistic perilaku atua kejadian , untuk menjawab 

pertanyaan , untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk 

evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan 

umpan balik terhadap pengukuran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan 

                                                           
5 Herdiansyah Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social, Jakarta : Salemba 
Humanika, 2010, hal 118 
6 Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010 
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observasi adalah kegiatan mencari data yang akan digunakan untuk mencari 

kesimpulan atau diagnosis. 

3. Dokumen 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat , 

catatan harian . laporan ,foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti 

untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail 

bahan documenter terbagi beberapa macam yaitu otobiografi , surat-surat , 

buku atau catatan harian , kliping , dokumen pemerintah atau swasta atau 

data yang tersimpan di server dan flashdisk serta website. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dan menganalisis data-data. Penulis menggunakan literature-literatur yang 

berkaitan dengan topic dari penelitian ini berupa buku , jurnal , artikel , 

skripsi dan seterusnya. 

 

F. Keabsahan dan Kredibilitas 

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. 

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. 

Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat 

tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan 



53 
 

dengan triangulasi.Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam memenuhi keabsahan data 

penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber.  

Menurut Patton , triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi 

dengan sumber yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. 7 

 

G. Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Hiberman, 

berikut merupakan analisis data model Miles dan Hiberman berdasarkan buku 

Sugiyono: 

Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data (Interactive Model) 

 

 

 

         

                                                           
7 Moleong , Metode Penelitian Kualitatif , Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2014 , hal 330 
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1. Data Reduktion (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya yang diperlukan. Reduksi data ini diperlukan karena data yang 

diperoeh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. 

2. Data Display (penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah difahami tersebut. 

3. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah terakhir ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah 

ataupun bisa tidak, karena akan berkembang setelah penelitian berada 

dilapangan.8 

                                                           
8 Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2011, hal 247-253 


