
32 
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empihiris dengan 

pendekatan deskriptif yaitu data penelitian yang berupa kata-kata, berupa 

wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, setelah itu data 

dikumpulkan, diolah dan dijelaskan sesuai apa adanya. 

Penelitian terhadap identifikasi hukum dimaksudkan untuk 

mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku 

bagi masyarakat. Hukum yang tidak tertulis dalam sistem hukum indonesia, 

yaitu hukum adat dan hukum islam sebagai contoh dapat disebut hukum 

pidana adat, hukum pidana islam, hukum waris adat dan hukum waris islam, 

hukum tata negara dalam adat dan hukum tata negara dalam islam dan 

sebagainya.1 

                                                           
1 Prof. Dr. Zainudin ali, M.A Metodologi Penelitian Hukum penerbit Sinar Grafika hal 30  
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2. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang artinya sebagai 

penelitian yang datanya diperoleh dengan cara mengumpulkannya dari 

pengalaman emphiris lapangan atau kancah penelitian dengan penelitian 

kualitatif. Pendekatan kualitatif dilaksanakan sebagai upaya memahami 

situasi tertentu dengan bentuk penelitian setudi kasus (case study) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam 

terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.2 

Pada pendekatan kualitatif ini peneliti merupakan instrumen utama 

dalam pngumpulan data. Dalam setudi kasus ini peneliti mengunakan 

penelitian setudi kasus tungal, yaitu melihat bagaimana model pelaksanaan 

primer koperasi angkatan darat bashwara di lembaga militer. 

3. Lokasi Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah primer koperasi angkatan darat bashwara 

di Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM/VBrawijaya) 

Peneliti melakukan penelitian di lokasi ini karena Rindam atau 

lembaga militer terbiasa dengan menggunakan sistem militer atau sistem 

komando bagaimana mensinergikan antara sistem komando dengan sistem 

perkoperasian dengan menggunakan sistem kesejahteraan dan 

kekeluargaan. 

4. Sember Data 

Dalam Penyusunan skripsi, penulis menggunakan dua jenis data yaitu: 

                                                           
2 Arikunto, Metodologi peneliian 2006 halaman 131 
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a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil 

pertanyaan melalui wawancara dengan pengurus primer koperasi 

angkatan darat bashwara dalam hal ini adalah kapten Infanteri 

Ma’sum yang menjabat sebagai ketua primer koperasi angkatan darat 

bashwara dan anggota primer koperasi angkatan darat yaitu sersan 

Kepala edy Suranto, Sersan Satu Suhdiyanto, Kapten Infanteri Bijan 

S.H mengenai Koperasi dalam hal ini menggunakan objek ketua dan 

anggota koperasi dilingkungan Militer dengan Prespektif Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, 

literature-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber 

lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini. 

5. Metode pengumpulan data 

Seluruh data yang penulis peroleh dari wawancara terhadap Pengurus 

dan Anggota Koperasi Bashwara, dokumentasi, dan data-data yang telah 

didapatkan dari Koperasi Bashwara yang berupa laporan tahunan, 

pengoperasionalannya kemudian data-data diolah dengan pendekatan 

diskriptif analisis. 

Data-data yang telah dikumpulkan diperiksa kembali mengenai 

kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsisten jawaban atau 

informasi yang biasa disebut editing. 
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a. Interviuw (Wawancara) 

Yaitu dengan melakukan wawancara denagn pihak-pihak yang 

terlibat dalam penelitian ini baik secara langsung maupun tidak 

langsung yaitu kepada: 

1. Pengurus Koperasi Bashwara Kapten Infanteri Ma’sum sebagai 

ketua primer koperasi angkatan darat bashwara (Personal 

Relation Officer) dimana  mereka mempunyai wewenang dan 

keahlian khusus mengenai Koperasi Bashwara di tingkat TNI 

Angkatan Darat. 

2. Anggota Koperasi Bashwara Sersan Kepala edi Suranto, Kapten 

Infanteri Bijan, S.H Sersan Satu Suhdiyanto (Pelaksana Kegiatan 

di Koperasi) anggota yang melakuakn kegiatan Tentang 

Perkoperasian di Lingkup TNI AD. 

b. Dokumentasi. 

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang ditunjuk  

kepada subjek penelitian. Dokumen yang dikrtik dapat berupa 

berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa 

catatan pribadi, surat pribadi, buku tahunan, laporan kerja, notulen 

rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain 

sebagainya3 

                                                           
3 Sukandarumidi “Metodologi Penelitian: Petunjuk  praktis VI peneliti pemula”. (Yogyakarta, Gajah 

Mada University Pess), Cet Pertama, H.10 
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Adapun teknik penulisan skripsi ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah 

penulis skripsi pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan 

oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang tahun  2013. 

6. Metode pengolahan data  

Dalam pengolahan data berdasarkan latar belakang dan rumusan 

maslah yan diangkat oleh peneliti metode pengolahan data adalah dengan 

mengumpulkan data yang diambil dari wawancara dan data-data penelitian. 

Adapun cara pengolahan data sebagai berikut 

a. Pemeriksaan data (Editing) 

Memeriksa dan mengolah data dari hasil wawancara dan dokumentasi 

kedalam sebuah tulisan untuk disajikan kedalam hasil karya tulis yaitu 

berupa skripsi, supaya lebih mudah difahami oleh siapapun yang 

membca. 

b. Klasifikasi (classifying) 

Mengelompokkan dari hasil penelitian dan hasil pustaka mulai dari 

pengertian, tujuan, fungsi dan lain-lain, supaya memudahkan dalam 

pemahaman dan pencarian yang ingin diketahui. 

c. Verifikasi (Verifiying) 

Pengecekan data yang telah diperoleh dari Rindam dan memilih yang 

perlu dituangkan dalam karya tulis sesuai dengan rumusan maslah 

yang diangkat ole peneliti. 

d. Analisis (Analysing) 
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Menganalisis hasil penelitian kedalam prespektif Kompilasi hukum 

ekonomi syariah supaya tidak terlalu jauh menyimpang kepada tema 

atau judul yang ingin dibahas oleh peneliti. 

e. Pembuatan kesimpulan (concluding) 

Meringkas hasil penelitian yang telah ditulis supaya lebih fleksibel 

dan mudah dimengerti dari nyang telah diteliti. 


