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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berusaha

menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian berdasarkan data-

data autentik yang dikumpulkan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari sumber informasi dan perilaku yang dapat diamati.1 ini bertujuan untuk

memberikan gambaran atau penjelasan tentang layanan kredit dan pembagian

SHU pada koperasi serta tinjauan ekonomi Islam mengenai layanan kredit dan

pembagian SHU Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga

yang terletak di Desa Poogalampa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa layanan kredit yang di

berikan oleh pihak koperasi kepada anggota selalu terpenuhi. Selain itu,

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semestinya di dapatkan sesuai bagian

masing-masing yang telah di tentukan saat Rapat Akhir Tahun (RAT). Koperasi ini

berada di tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan bagi peneliti untuk

melakukan penelitian lapangan.

2. Waktu Penelitian

1Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), h. 30.
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Waktu Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yakni sejak bulan

September 2016 sampai November 2016.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan

menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer (primary data)

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian atau diperoleh langsung dari lapangan2. Data tersebut yaitu data tentang

informasi layanan kredit dan prosesnya, pembagian SHU Koperasi Komite SMP

Negeri 2 Batauga dan proses simpan pinjam. Data ini dapat diperoleh melalui

wawancara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dan dapat diperoleh

pula melalui observasi. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus

dan anggota Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga.

2. Data Sekunder (secondary data)

Data sekunder merupakan data yang menunjang penelitian ini, yaitu data

yang diambil dari buku-buku, , jurnal, internet, dan media-media lain yang relevan

dengan topik penelitian ini.

D. Sumber Data

Pengambilan informasi pada penelitian ini yaitu menggunakan sistem

snowball sampling yaitu pengambilan informasi dilakukan dengan cara terus-

2Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2008), h. 29.
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menerus sampai adanya data yang jenuh dan mendapatkan jawaban yang

memuaskan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data lapangan sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil

observasi di lapangan, serta hasil wawancara dengan responden, yakni

pengurus Koperasi dan anggota Koperasi. Data ini yaitu berupa data tentang

layanan kredit, pembagian SHU Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga,

laporan keuangan Rapat Akhir Tahun (RAT) dari tahun 2013 sampai 2015,

Proses simpan pinjam dan lain-lain.

2. Data kepustakaan, sebagai data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-

buku, dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan penelitian, guna memperoleh data yang diperlukan dalam

menyusun skripsi ini maka akan dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

1. Pengamatan (observasi) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

melakukan penelitian secara langsung kelapangan.3. Teknik observasi yang

digunakan peneliti yaitu teknik observasi berperan serta (participant

observation). Jadi, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas para subyek

dalam hal ini para pengurus koperasi dan anggota Koperasi Komite SMP

Negeri 2 Batauga.

2. Wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

mengadakan komunikasi atau wawancara secara langsung dengan

informan/narasumber yang dinilai dapat memberikan informasi tepat dalam

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h. 206.
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penelitian.4 Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang

berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti yakni mengenai

layanan kredit dan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi

Komite SMP Negeri 2 Batauga.

3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat

peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu,5 baik itu berupa tulisan, gambar,

ataupun karya-karya seperti hal data anggota dan beberapa dokumen di

Koperasi yang berkaitan dengan layanan kredit dan pembagian Sisa Hasil

Usaha (SHU).

F. Tekhnik analisa data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, pengolahan

data merupakan proses akhir dari penelitian yang di lakukan. Prosedur

pengelolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai

kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses pengolahan

data kualitatif dengan cara yang berbeda. Sebagai bahan acuan, peneliti

menerapkan proses pengolahan data menurut pendapat Sugiyono, yaitu setelah

seluruh data terkumpul maka proses pengolahannya dapat dilakukan secara

kualitatif melalui model Miles dan Huberman, yakni data reduction, data display ,

dan conclusion drawing/verification sebagai berikut :

4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008),
h. 232.

5Ibid, h. 240.
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a. Reduction data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna

jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain,

b. Display Data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk

uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah difahami.

c. Conclusion Drawing/Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk

mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.6

G. Pengecekan Keabsahan data

Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif diperlukan

kredibilitas data, untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai

dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti akan

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi waktu, sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber yakni uji kredibilitas data yang di lakukan dengan cara

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

6Sugiyono, Op. Cit, h. 247-253.
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b. Triangulasi teknik yakni uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu yakni uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau

situasi yang berbeda.

Triangulasi dalam uji kredibiltas data diharapkan mampu membantu peneliti

dalam menemukan data yang valid dan objektif sehingga mampu menunjang dari

tujuan penelitian ini.



42

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Koperasi Komite SMP Negeri 2 Batauga

1. Gambaran Umum Desa Poogalampa

Desa Poogalampa merupakan salah satu bagian dari wilayah kecamatan

Batauga Kabupaten Buton Selatan. Desa Poogalampa terbagi 3 dusun yaitu Dusun

Poogalampa, Dusun Sambalagi dan Dusun Samajaya. Jarak desa Poogalampa

dari kecamatan yaitu ±10 km dan jarak dari Ibu kota Kabupaten adalah  ±10 km.

Pada awalnya, desa Poogalampa merupakan bagian dari desa Bola

kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Pada tahun 1998 desa Bola dibagi

lagi untuk membentuk satu desa yaitu Desa Poogalampa yang memisahkan diri

dari desa Bola. Desa Poogalampa merupakan daerah otonom yang dibuka oleh

masyarakat sendiri. Kawasan ini merupakan kawasan pesisir pantai yang

dijadikan desa. Profesi masyarakat desa Poogalampa kebanyakan sebagai petani

dan nelayan serta sisanya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut data dari sekretaris desa bahwa desa Poogalampa  memiliki 240

KK (kepala keluarga) dengan jumlah 432 jiwa. Masyarakat Desa Poogalampa

hanya memiliki 1 suku yaitu suku Buton.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Poogalampa Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Penduduk
1. Laki-laki 218 Orang
2. Perempuan 214 Orang

Total Penduduk 432 Orang
Sumber : Data Dari Desa Poogalampa, 2016


