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BAB III 

METODELOGI PENELITAN 

 

Untuk memperoleh hasil yang sempurna dalam suatu penelitian 

diperlukan metode yang mendukung. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 

Menurut Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian  atau dalam kontek sosial secara 

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Haris, 2010: 9). 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil darisumber data pertama 

di lapangan atau berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara 

khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian (J. Spillane, 2008: 137). 

Data primer yang dimaksud yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari pengurus, manajer, karyawan dan anggotaKoperasi Islam Ibnu 
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Affan Patani melalui wawancara dan mengisian kuesioner yang 

ditunjuk sebagai responden.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya (Suliyanto, 2006:32). Data 

sekunderyang dimaksud yaitu data yang sudah tersedia dalam bentuk 

dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, surat kabar seperti sejarah 

singkat koperasi, visi-misi, tujuan koperasi, struktur koperasi. Selain 

itu dari web resmi koperasi yang ada hubungannya dengan penelitian 

ini yang digunakan sebagai tambahan untuk melengkapi data primer.  

C. Lokasi Penelitian  

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih 

mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk 

mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi. 

Adapun yang menjadi lokasi atau objek dalam penelitian ini adalah 

Koperasi Islam Ibnu Affan Provinsi Patani Thailand Selatan yang terletak 

di dalam kawasan kota Patani yaitu No.6, Yarang Road, Soi 8, 

T.Chabang-tiga, A.Muang, P.Pattani, 94000, Thailand. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

digunakan berbagai teknik metode diantaranya yaitu, metode observasi, 

wawancara (Interview),kuesionerdan dokumentasi. 
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1. Observasi  

Observasi yaitu meliputi kegiatan terhadap sesuatu objek dan menjadi 

sebagai mengamatan yang sistematik baik secara langsung maupun 

tidak langsung fenomena-fenomena yang diteliti (Mulyana, 2010: 

187). 

2. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan 

tujuan tertentu (Mulyana, 2010: 180). Dalam penelitian ini teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam/tidak 

terstruktur karena peneliti memandang model ini adalah yang paling 

luas, dimana subyek diberi kebebasan untuk menguraikan jawabannya 

dalam arti peneliti melakukan wawacara langsung dari manajer dan 

pihak-pihak yang bersangkutan yang tersedia dalam Koperasi Islam 

Ibnu Affan Patani dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan fokus permasalahan. 

Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat 

terkumpul secara maksimal. 

3. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 
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kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013: 142). Dalam 

hal ini peneliti menggunakan kuesioner tertutup yang melakukan 

dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada 15 anggota 

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani dengan mengharapkan jawaban 

singkat bagi responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban 

dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Dalam hal tersebut 

digunakan sebagai data dukungan atau data konfirmasi.    

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu merupakan metode untuk mencari data mengenai 

hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau benda-benda 

tertulis seperti buku, koran, majalah dan sebagainya (Nata, 1999: 64). 

E. Tekik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data, maka 

penulis mengadakan analisis data yaitu proses menyederhanakan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dibahas (Moleong, 2001: 247). Untuk 

lebih efektif dalam menganalisis data dapat dilaksanakan dengan baik, 

maka hurus sesuai dengan proseder atau langkah-langkah, menurut Lexy 

J.Meleong proses analisis data dimulai sebagai berikut: 

1. Mencatat sebuah data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari 

wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan 

dan dokumentasi resmi. 
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2. Mengumpulkan, memilih-memilih data dengan membuat rangkuman 

yaitu dari inti hasil wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam 

catatan lapangan dan dokumen resmi. 

3. Menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada 

langkah berikutnya. 

4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

5. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperleh dan dari 

pemeriksaan keabsahan data(Moleong, 2001: 263). 

 


