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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Jenis Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan 

dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.1 

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.2 

2. Jenis Penelitian 

   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.3 

  Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena: Pertama, penelitian 

ini berusaha menyajikan langsung hubungan antara peneliti dan informan dengan 

                                                           
1 Lexi J, Moleong, “Metodelogi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 2 
2 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlml.141 
3 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet.Kesebelas, hal: 234 
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tujuan supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri terhadap apa yang akan dihadapi 

di lapangan. Kedua, data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara 

dan analisis dokumen. Kemudian fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap dan 

selanjutnya ditarik kesimpulan.4 Penelitian ini dilakukan peneliti untuk memperoleh 

fakta-fakta mengenai peran adanya koperasi wanita simpan pinjam dalam 

meningkatkan pendapatan para anggotanya di Desa Temenggungan Kecamatan 

Udanawu Kabupaten Blitar. 

 

B. Lokasi Penelitian 

   Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapat informasi 

mengenai sesuatu yang diteliti. Mengingat keterbatasan geografi dan praktis seperti 

waktu, biaya perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian ini. Untuk 

lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa temenggungan kecamatan udanawu kabupaten 

blitar. karena sumber data yang berkaitan dengan judul diatas bisa didapatkan pada 

Kopwan Dewi Rukmini Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu yang mana koperasi 

wanita tersebut melakukan simpan pinjam diantara para anggota. Dimana semua 

angggotanya berjenis kelamin perempuan baik itu pengurus maupun pengawasnya.  

 

C. Kehadiran Peneliti 

   Penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument utama dalam 

pengumpulan data. Peneliti hadir untuk menemukan data yang bersinggungan langsung 

ataupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti, maka peneliti mengadakan 

                                                           
4 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 114-115 
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pengamatan mendatangi subyek penelitian atau informan peneliti adalah segala dari 

keseluruhan penelitian5 Peran instrument sekaligus pengumpul data penulis 

merealisasikan dengan datang ke kantor desa temenggungan kecamatan udanawu 

kabupaten blitar dan mendatangi ketua dan anggota koperasi wanita dewi Rukmini desa 

temenggungan kecamatan udanawu. 

   Kehadiran peneliti ke lokasi penelitian dapat menunjang keabsahan data 

sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kenyataan atau orisinil. Oleh 

karena itu, peneliti selalu berusaha untuk menyempatkan diri untuk melakukan observasi 

langsung ke lokasi penelitian. 

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. Sumber data 

adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah kajian meliputi 

barang cetakan, teks, buku-buku, majalah, Koran, dokumen, catatan, dan lain-lain. 

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber yakni : 6 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan 

teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun 

penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.7 

Data primer diperolah dengan cara mengadakan wawancara. Peneliti bertanya dan 

                                                           
5 Ibid, Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ..., hlm.121 

6 Mordolis, Metode Penelitian Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28 
7 Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian”, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005) hlm 36. 
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mendengarkan dengan baik, serta mencatat hasil wawancara dan melihat kegiatan-

kegiatan yang ada di koperasi dengan cara mengambil gambar atau foto8 Serta 

dokumen yang menjadi arsip  Koperasi Wanita Dewi Rukmini seperti  proposal 

pengajuan pendirian koperasi, daftar nama anggota, RAT dan SHU tahun 2017-2019. 

2) Data Sekunder 

 Selain data primer diperlukan juga data sekunder sebagai data pelengkap. Data 

sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak 

kedua dari hasil penelitian lapangannya.9 Sehingga penulis memerlukan data-data 

yang dapat mendukung dalam penelitian ini yang berupa Profil Koperasi Wanita 

Dewi Rukmini desa Temenggungan Kecamatan Udanawu, yang meliputi Jumlah 

Anggota Koperasi, Pegawai Koperasi, dan Program Kerja Koperasi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen 

terhadap metode analisis dan atau bahkan menjadi alat utama metode dan 

teknik analisis data. Untuk mendukung penulisan skripsi ini, Teknik pengumpulan data 

yang penulis gunakan antara lain : 

1. Library Research  

Library Research adalah tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mempelajari, serta mengumpulkan pendapat dari buku-buku ataupun 

                                                           
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Biona Aksara, 

1989), hlm.129 
9 Repo.iain-tulungagung.ac.id  diakses pada 27 februari 2020 pukul 19.00 
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tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian yaitu 

peran simpan pinjam koperasi wanita dalam meningkatkan pendapatan anggotanya. 

 

2. Field Research 

a. Observasi 

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.10 Metode 

observasi yaitu melakukan secara langsung ke obyek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan Koperasi Wanita Dewi Rukmini. Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara mendalam terhadap kegiatan 

Koperasi Wanita Dewi Rukmini. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran rill dari suatu peristiwa.  

b. Wawancara 

 Interview atau wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsentrasikan makna 

dalam suatu topic tertentu. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung 

dengan cara tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber 

informasi (interviewee). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstrusikan 

makna dalam suatu topic tertentu.11 Untuk menentukan responden disini 

                                                           
10 Nasution, Metode Research, Cet.11(Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm.113 

11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 231 
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menggunakan kriteria sebagai anggota dan melakukan simpanan dan pinjaman 

pada Kopwan Dewi Rukmini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak 

terstruktur dilakukan peneliti kepada para anggota Kopwan. Sedangkan 

wawancara terstruktur dlakukan dan direncanakan dengan informan yang telah 

dipilih. dalam metode ini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber 

yakni : 

1) Kepala Desa Temenggungan Udanawu Blitar 

2) Ketua Kopwan Dewi Rukmini Temenggungan Udanawu Blitar. 

3) Anggota Kopwan Dewi Rukmini Temenggungan Udanawu Blitar. 

Tabel.1.1 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No Aspek Indicator Sumber data 

1. Kinerja 

Kopwan 

1. Tujuan dan manfaat 

2. Pelayanan 

Ketua 

Kopwan 

2. Peran 

Kopwan 

1. program pada 

Kopwan 

2. penerapan Kopwan 

pada masyarakat 

 

Kepala desa  

3. Faktor 

penghambat 

1. Penghambat kinerja 

Kopwan 

Anggota 

Kopwan 
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dan 

pendorong 

2. Pendorong knerja 

Kopwan 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan jalan menyelidiki dokumen-

dokumen yang sudah ada sebagai tempat menyimpan sejumlah data. Metode 

dokumentasi yaitu mencari data dengan mengenal hal-hal atau variable yang 

berupa catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dll. Dalam penelitian 

ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang latar obyek 

penelitian yang didokumentasikan 

 

F. Teknik Analisis Data  

   Analisis data adalah suatu kegiatan mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.12 Dengan 

demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, selanjutnya dianalisa 

dan kemudian disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang 

ditemukan melalui kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sesuai dengan yang 

dikayakan Sugiyono sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

                                                           
12 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 209 
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   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 

 Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan 

sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. 

Data yang disajikan terkait dengan pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Wanita 

Dewi Rukmini. 

3. Penarikan Kesimpulan 

   Setelah penyajian data selesai lalu ditarik kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan teori-teori. Kesimpulan yang 

dikemukan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

   Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas dimaksudkan untuk membuktikan bahwa 

apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar 

penelitian.13 Beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas antara lain: 

1. Perpanjangan pengamatan  

                                                           
13 Deddy Mulyana, Metode penelitian kualitatif: paradigm baru ilmu komunikasi dan sosial lainnya, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.156 
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   Perpanjangan pengamatan dilakukan oleh peneliti agar lebih dapat 

mendalami fokus yang diteliti dan juga dapat memungkinkan terjadinya hubungan 

antara peneliti dengan narasumber menjadi akrab, sehingga memungkinkan 

narasumber memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

2. Peningkatan ketekunan/kegigihan  

   Peneliti terus menunjukkan kegigihan dalam mengejar data yang sudah 

diperoleh untuk lebih diperdalam dan yang belum ada terus diupayakan 

keberadaannya. Dengan meningkatkan ketekunan/kegigihan berarti peneliti 

melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan 

demikian maka akan diperoleh kepastian data dan urutan peristiwa secara pasti dan 

sistematis. 

 

3. Triangulasi data  

   Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut  Dengan kata lain usaha memahami data 

dari berbagai sumber. Berikut macam-macam triangulasi data  

a. Triangulasi sumber Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan melalui 

beberapa sumber. 

b. Triangulasi teknik  

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
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c. Triangulasi waktu  

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.14 

   Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menayakan hal yang 

sama kepada narasumber dengan teknik berbeda. Dalam penelitian ini peneliti mencari 

data yang sama dengan menggunakan teknik wawancara yang berbeda, observasi dan 

dokumentasi. Penerapannya yaitu dengan mengecek hasil wawancara pengurus dan 

anggota Koperasi Wanita Dewi Rukmini yang berhubungan dengan peranan Simpan 

Pinjam untuk kemudian dicek dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan 

dokumentasi. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian  

     Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari tahap pra-lapangan, 

tahap pelaksanaan, tahap analisis data, dan tahap laporan hasil penelitian. Tahap tahap 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tahap Pra-Lapangan  

   Pada tahap ini peneliti mempersiapkan sebelum langsung terjun dalam 

kegiatan penelitian, hal ini dilaksanakan guna melihat sekaligus mengenal unsur-

unsur keadaan alam pada latar penelitian. Peneliti disini mengumpulkan referensi-

                                                           
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm.372 
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referensi baik berupa buku, brosur, bahkan artikel-artikel yang didapat dari internet 

yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

   Peneliti mulai melakukan observasi ke lapangan dan melakukan tahap 

pengumpulan data sebanyak mungkin di lokasi penelitian. Tahap ini dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya 

penuh. 

3. Tahap Analisis Data  

  Peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan 

mengklasifikasikan sehingga mudah untuk dipahami guna memperlancar proses 

penelitian. 

4. Tahap Pelaporan Hasil Penelitian  

   Peneliti melaporkan hasil penelitian dan memberikan kesimpulan akhir dari 

hasil penelitian tersebut. 

 


