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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan Latar Alamiah, dengan tujuan 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan 

berbagai metode yang ada, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis 

data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.58 

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang 

mengungkap situasi social tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan 

secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan 

analisis data yang releven yang diperoleh dari situasi yang alamiah.59 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

yaitu jenis yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa 

manusia. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Yang umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif 

tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.60 Dengan demikian, laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

                                                           
58 Dja’man Satori, dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hal: 25. 
59 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal.141 
60 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. 

Kesebelas, hal: 234. 
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penyajian laporan tersebut. Menurut Whitney yang dikutip Andi Prastowo 

dalam bukunya yaitu : 

Metode penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan 

interprestasi yang tepat, jenis penelitian ini mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat dan tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta 

situasisituasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, 

pandanganpandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruhpengaruh dalam suatu fenomena.61 

  Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh 

penelitian tersebut mengambil kesimpulan bahwa penelitian dengan 

pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pada akhirnya akan 

menemukan data-data desktiptif. 

Konsep penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomenafenomena social dari sudut atau pre 75 partisipan. Partisipan 

adalah orangorang yang di ajak wawancara, diobservasi, diminta 

memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.62 

Tujuan utama penelitian kualitatif untuk menggambarkan (to 

describe),memahami (to understand), dan menjelaskan (to explain) tentang 

suatu fenomena yang unik secara mendalam dan lengkap dengan prosedur 

dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.63 

                                                           
61 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media,2011), hal.201 
62 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hal.94 
63 Ibid, Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, hal.143 
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Dimana penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan metode pengumpulan data lainnya. Jenis penelitian ini 

peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk menggali data-data dan 

mengetahui secara jelas bagaimana kontribusi koperasi serba usaha dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembiayaan 

tenaga kerja Indonesia pada koperasi Malindo Artha di Kalidawir 

Tulungagung.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tampat yang digunakan 

peneliti untuk meneliti atau memecahkan masalah penelitian berlangsung. 

Pemilihan lokasi ini harus didasari dengan suatu pertimbangan agar rencana 

di dalam penelitian bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan lancar. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakkan penelitian di Jalan Raya 

Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 

Pengambilan lokasi tersebut merujuk pada tujuan penelitian mengkaji 

Kontribusi Koperasi Serba Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia pada 

koperasi Malindo Artha di Kalidawir Tulungagung (Perspektif Ekonomi 

Islam) . 

C. Kehadiran Penelitian 

Kehadiran Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh 

data yang diperlukan pada saat penelitian berlangsung, oleh karena itu 
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peneliti hadir untuk menggali suatu informasi Kontribusi Koperasi Serba 

Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program 

pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia pada koperasi Malindo Artha di 

Kalidawir Tulungagung . 

Kehadiran peneliti di Lapangan untuk peneliti Kualitatif sangat 

diperlukan, dimana peneliti berperan sebagai pengamat partisipasi atau 

pengamat penuh terkait tentang Kontribusi Koperasi Serba Usaha dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembiayaan 

Tenaga Kerja Indonesia pada koperasi Malindo Artha di Kalidawir 

Tulungagung. 

D. Data dan Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan 

informasi atau keterangan yang baik. Data yang digunakan dalam penelitian 

disini adalah keterangan-keterangan hasil dari wawancara mendalam serta 

pengamatan.Data merupakan bahan penting yang digunakan peneliti untuk 

menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan sebuah penelitian. Menurut 

Miles dan Huberman, menjelaskan bahwa data kualitatif merupakan sumber 

dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan 

tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data 

kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara 
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kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang 

setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.64 

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. 

Sumber data bisa tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat 

mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

variabel yang diteliti. Sumber data secara garis besar dapat dibedakan atas, 

orang (person), tempat (place), kertas atau dokumen (paper).65 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam, yaitu : 

1. Sumber data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli.66 Data primer merupakan data yang 

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Data primer langsung dapat diambil peneliti 

melalui wawancara. Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian 

ini diperoleh langsung dari wawancara dengan pengelola Koperasi 

Serba Usaha Malindo Artha dan masyarat Desa Kalidawir. 

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang dikumpulkan, diolah dan 

disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diterima oleh peneliti. Data 

sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi,  buku-buku, 

                                                           
64 Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2009) hal 284. 
65 Suharmi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010), hal. 99 
66 Wahidmurni, Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, 

(Malang: UM Press, 2008), hal 41 
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hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.67 Sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.68 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal 

atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau 

seluruh elemen populasi yang akan mendukung penelitian, atau cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.69 Untuk 

memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan 

pengelolahan data maka digunakan beberapa metode dan alat pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala, yang 

tampak pada objek penelitian. Observasi sebagai alat pengumpulan data 

ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan.70 Observasi dimulai dengan 

mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, kemudian 

                                                           
67  Amiruddin dan Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada,2004) hal 45 
68 Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Grasindo, 2010), hal 112  
69 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), hal.100 
70 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta:Teras, 2011), hal 84 
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mengidentifikasi sasaran yang akan diteliti.71 Metode ini digunakan 

untuk mendukung data yang telah diperoleh sehingga data yang 

diperoleh benar-benar akurat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

observasi dilokasi penelitian secara langsung yaitu di koperasi serba 

usaha Malindo Artha terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainya dengan mengajukan berdasarkan tujuan tertentu.72 Metode 

wawancara diperlukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat 

diperoleh melalui observasi. Wawancara dalam penelitian kualitatif 

sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi-informasi 

secara holistik dan jelas dari informan. Wawancara mendalam (in-depth 

interview) ialah temu muka berulang antara peneliti dan subyek 

penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian 

mengenai hidupnya, pengalamanya, ataupun situasi sosial sebagaimana 

diungkapkan dalam bahasan sendiri.73 Untuk itu dalam penelitian ini 

wawancara sangat diperlukan guna mendapatkan data-data yang terkait 

dengan kontribusi koperasi serba usaha dalam meningkatkan 

                                                           
71  Raco, Metode Penelitian kualitatif, (Jakarta :PT. Grasindo, 2010), hal 112 
72  Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Yogyakarta : 

Bumi Aksara, 2003), hal 159 
73 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta :LkiS, 2007), hal 133 
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kesejahteraan masyarakat melalui program pembiayaan tenaga kerja 

Indonesia di Kalidawir Tulungagung. 

 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokuen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan.74 Tetapi dalam 

penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah catatan penelitian dan 

foto. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lainya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. 75 

                                                           
74  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan, Kualitatif, dan R & D, (Bandung 

:ALFABETA, 2015) Hal 329 
75 Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Pendekatan Positivistic, 

Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama, 

(Yogyakarta : Rake Serain, 1998), hal 104 
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Analisis dilakukan atas dasar data yang ditemukan di lapangan dan 

bukan sebagai upaya untuk menguji teori yang telah ditemukan sebelumnya, 

mengingat bahwa penelitian kualitatif menolak pra konsep sebelum terjun 

ke lapangan. 

Terhadap data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian baik 

melalui wawancara maupun dokumentasi maka langkah lebih lanjut yang 

ditempuh untuk peneliti adalah mengkoordinasikan data-data berdasarkan 

masing-masing masalah, menganalisanya dan kemudian menyatukan secara 

tertulis dalam bentuk laporan penelitian ini. 

Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah 

sesuai dengan yang dikayakan Sugiyono sebagai berikut: 

1. 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 jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Pemaparan/ Display data 

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 
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pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman dan analisis sajian data.76 

3. Penarikan Kesimpulan  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukan dalam penelitian kualitatif harus 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan.77 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pada pengujian keabsahan data penelitian kualitatif, peneliti 

menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan sebutan dalam uji 

validitas dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki 

kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian 

antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma 

informan, narasumber ataupun partisipan dalam penelitian.78 

1. Tringulasi 

Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang 

berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang 

terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Dengan kata lain, 

                                                           
76 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, hal. 211 
77 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 89 
78 Rokhmat Subagiyo, Metode Penelitian,…, hal. 207   
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triangulasi adalah usaha memahami data melalui berbagai sumber, 

subjek peneliti, cara (teori, metode, teknik, dan waktu).79 

 

2. Pemeriksaan teman sejawat  

Maksudnya adalah melibatkan teman yang tidak ikut dalam 

penelitian untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai 

awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian. Hal 

ini diperlukan, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, yang 

dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti. 

3. Perpanjangan keabsahan temuan 

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu 

peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada pengelola 

koperasi serba usaha Malindo Artha. Hal ini bertujuan agar dalam 

melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal 

sampai akhir penelitian selesai. 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian harus sistematis, 

berikut tahap-tahapannya antara lain:80 

                                                           
79 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu-ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya, Cetakan 1, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 241   
80 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,…, hal. 127   
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1. Tahap pra-lapangan 

Dalam tahap ini peneliti mempersiapkan sebelum langsung terjun 

dalam kegiatan penelitian, hal ini dilaksanakan guna melihat sekaligus 

mengenal unsure-unsur keadaan alam latar penelitian. Peneliti disini 

mengumpulkan referensi-referensi baik berupa buku, brosur, bahkan 

artikel-artikel yang didapat dari internet yang berhubungan dengan 

penelitian yang diangkat.  

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Dalam tahap ini dibagi tiga bagian yaitu: 

a. Memahami Latar Penelitian  

Pada tahp ini selain mempersiapkan diri, peneliti harus memahami 

latar penelitian agar dapat menentukan model pengumpulan 

datanya. 

b. Memasuki Lapangan  

Pada tahap ini peneliti masuk ke lapangan dan menjalin hubungan 

yang baik dan akrab dengan subyek penelitian dengan menggunakan 

tutur bahasa yang bail, sopan, akrab, serta dapat bergaul dengan 

mereka dan tetap menjaga etika pergaulan dan aturan-aturan yang 

berlaku di dalam lapangan penelitian tersebut. 

c. Berperan-seta Sambil Mengumpulkan Data 

Dalam tahap ini peneliti mencatat data yang diperolehnya ke dalam 

catatan atau field notes, baik data yang diperoleh dari wawancara, 

pengamatan atau menyaksikan sendiri kejadian tersebut. 
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3. Tahap analisis data 

Analisa data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar 

dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan 

hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Pada tahap ini data yang 

diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan, diklasifikasikan dan 

dianalisis. 

4. Tahap Penulisan Laporan  

Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga 

dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil 

penulisan laporan. Jadi penulisan laporan yang baik atau sesuai prosedur 

penulisan dapat menghasilkan kualitas yang baik terhadap suatu 

penelitian. 

 


