
 

 

 

BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

 

 
 

A.     Jenis Penelitian 

 
Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dimana, “Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik.”42
 

Sedangkan pendekatan penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif 

 
analisis, dimana penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai setiap 

variabel yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun 

perbandingan dengan variabel lain sehingga variabel tersebut dapat 

menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai populasi atau 

mengenai bidang tertentu. 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sistem penyaluran pembiayaan 

yang diberlakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Surya 

Amanah Mandiri (SAM), yang kemudian akan dilakukan analisis dari setiap 

kebijakan, serta menentukan tingkat efektivitas setiap kebijakan dalam 

penyaluran pembiayaan. 

 

 
 

B.     Sumber Data Penelitian 

 
Sumber  data  merupakan  “subjek  dari  mana  asal  data  penelitian  itu 

 
 
 
 

 
42 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian,Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 74 
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diperoleh.”43 Berdasarkan defenisi tersebut, dalam hal ini sumber data yang 

diperoleh peneliti dapat digolongkan menjadi beberapa sumber yaitu: 

1.      Sumber data primer 

 
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 

kepada narasumber terkait, yakni pada Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah Surya Amanah Mandiri (SAM) yang kemudian 

hasil wawancara tersebut akan dianalisa dan ditarik kesimpulan guna 

menjawab pertanyaan penelitian ini. 

2.      Sumber data sekunder 

 
Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data 

dokumentasi, buku-buku dan literatur lain untuk mendukung teori-teori 

dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini selain data yang diperoleh melalui field reseach 

(penelitian lapangan), data penelitian juga diperoleh melalui Library 

reseach (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan dimaksudkan 

agar dapat diperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat 

mengenai bagaimana penyaluran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah Surya Amanah Mandiri (SAM) dalam pembiayaan- 

pembiayaannya. 

Sedangkan penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi  berupa  teori-teori  yang  berkenaan  dengan  permasalahan 

dalam tesis ini yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada kaitanya 
 

 
 
 

43   V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
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dengan masalah yang akan dibahas dan peneliti akan menelaah, 

mengkaji, dan mempelajari setiap literatur yang diperoleh guna 

membantu memecahkan masalah dalam penelitian ini. 

 

 
 

C.     Teknik Pengumpulan Data 

 
1.      Data Observasi 

 
Observasi merupakan cara menganalisa serta mengadakan pencatatan 

secara sistematis berdasarkan penglihatan, baik individu maupun 

kelompok  secara  langsung”.44   Sejalan dengan   pandangan  di   atas, 

Observasi  adalah  “pencatatan  secara  sistematik  kejadian- kejadian, 

perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan 

dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.”45  Dari 

penjelasan di atas, dapat penulis  simpulkan bahwa observasi adalah 

kegiatan pencatatan sekaligus pengamatan secara langsung mengenai 

masalah-masalah yang diteliti.  Sedangkan bentuk observasi terbagi 

menjadi 3 bagian yaitu:46
 

a. Observasi  partisipasi  adalah  metode  pengumpulan  data  yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan 

dan penginderaan dimana peneliti terlibat   dalam keseharian 

informan. 

b.      Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan 
 
 
 

44 Nasrun Harahap, Teknik penelitian Hasil Belajar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 60 
45  Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 

2008), 224. 
46 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 33
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tanpa pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan 

pengamatanya berdasarkan perkembangan yang terjadi di 

lapangan. 

c. Observasi  kelompok  adalah pengamatan  yang  dilakukan  oleh 

sekelompok tim peneliti terhadap isu yang diangkat   menjadi 

objek penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik observasi tidak 

terstruktur. Teknik ini diambil dengan tujuan agar peneliti dapat 

melakukan pengamatan terhadap perkembangaan berlangsungnya 

pelaksanaan akad pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah Surya Amanah Mandiri (SAM). 

 

 
 

2.      Studi Dokumen 

 
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Untuk memperoleh data dari responden, peneliti juga 

menggunakan teknik dokumentasi ini  yang ditujukan untuk menggali 

informasi yang terjadi namun tak terbatas ruang maupun waktu. 

Menurut Sukardi47, sumber dokumentasi terbagi menjadi dua macam 

yaitu: 

a.      Dokumentasi resmi adalah dokumentasi yang dikeluarkan oleh 
 
 
 
 

47 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2003), Cet. Ke-1, 81
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lembaga yang bersangkutan, seperti: surat keputusan, surat 

intruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor 

atau organisasi yang bersangkutan. 

b. Dokumentasi tidak resmi seperti catatan pribadi, nota dinas, surat 

penting lainya yang memberikan informasi kuat terhadap suatu 

kejadian. 

Peneliti memperoleh data dari dokumentasi pihak Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah Surya Amanah Mandiri (SAM) berupa data 

yang berkenaan dengan keberadaan Koperasi Simpan Pinjam 

Pembiayaan Syariah Surya Amanah Mandiri (SAM) serta data 

penunjang lainnya demi kelengkapan penelitian ini. 

 

 
 

3.      Wawancara 

 
“Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh interviewer (pewawancara)   untuk memperoleh informasi dari 

interviewee (terwawancara)”.48 Ringkasnya, wawancara dapat diartikan 

sebagai “percakapan dengan maksud tertentu.”49
 

Adapun  jenis  wawancara yang  penulis  gunakan  adalah wawancara 

bebas terpimpin. ”wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi 

antara  wawancara  bebas  dan  terpimpin.  Jadi,  pewawancara  hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam 
 
 
 

48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 130 
49 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), 135.
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proses      wawancara      berlangsung      mengikuti      situasi      yang 
 

diwawancarai.”50
 

 
Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan 

informasi berkenaan dengan pengendalian risiko berdasarkan kebijakan-

kebijakan yang diberikan oleh Koperasi Syariah SAM dalam penyaluran 

pembiayaan. 

 

 
 

D.     Teknik Analisis Data 

 
Menganalisa data secara teknik adalah “kegiatan aplikatif dari RAD (Rencana 

Analisis Data). Namun secara teoritis dan umum, analisis data adalah suatu 

kegiatan yang bersifat untuk “mentransformasikan” data menjadi 

informasi”.51  Sedangkan menurut redaksi lain, analisis data adalah “suatu 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.”52
 

Lebih lanjut, analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan pada saat 

berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu.53 Adapun beberapa tahapan analisis data yaitu:54
 

 
 
 
 

 
2007), 85 

50 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian,(Jakarta: Bumi Aksara, 

 
51 Prasetya Irawan, Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Depok:

FISIP UI, 2006), 178 
52  Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan 

Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 103 
53  Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 430 
54 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 34-36
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1.      Reduksi Data 

 
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data terperinci, 

dan laporan disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 

dirangkum,  dipilih  hal-hal  yang  pokok  berdasarkan  satuan konsep, 

tema, dan kategori tertentu. 

2.      Penyajian data 

 
Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan 

dibuat dalam bentuk uraian sehingga mempermudah peneliti untuk 

melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. 

3.      Penyimpulan dan Verifikasi 

 
Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan 

disimpulkan sementara. 

4.      Kesimpulan Akhir 

 
Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan   sementara   yang 

telah diverifikasi
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