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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach. Peneliti dalam 

hal ini terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penggalian data kepada para 

pihak yang dianggap penulis dapat memberikan data-data yang berkaitan dengan 

bagaimana minat dan faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari berinvestasi saham syariah. 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Selatan, 

Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena fakultas ini 

mengkaji tentang ekonomi Islam, dan pembahasan tentang investasi sudah ada 

dalam beberapa mata kuliah. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang suatu 

masalah. data berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua:  

a. Data primer adalah jenis informasi tertentu lainnya seperti persepsi dan 

sikap diperoleh melalui wawancara, dengan mengamati peristiwa, orang, 

objek atau dengan menyebarkan kuesioner kepada orang-orang. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, yaitu: Identitas 

yang meliputi: nama, alamat, angkatan, jurusan. 

1) Minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin berinvestasi Saham Syariah. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin berinvestasi Saham 

Syariah 

b. Data sekunder yaitu yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti. Data sekunder adalah data pendukung (penunjang) yang 

diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari buku yang 

berkaitan dengan data primer seperti gambaran umum tentang lokasi 

penelitian serta struktur organisasi. 

2. Sumber data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Informan adalah subjek 

yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang 
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lain yang memahami objek penelitian.1 Jumlah populasinya adalah 176 orang 

yang sudah menjadi investor saham. Informan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi  dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

Sampel yang diambil menggunakan metode penarikan sampel purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.2 

Adapun kriteria yang dimaksud dalam peneliti ini adalah mahasiswa angkatan 

2014-2016,  sudah menjadi investor di Pasar Modal khususnya saham, dan 

lama menjadi investor minimal 6 bulan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian adalah  mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh 

peneliti adalah: 

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pelaksanaannya dapat 

di lakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian.3 Tanya 

                                                
 1Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijajkan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 76.  

 2Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 

(Bandung: Alvabeta, 2014), hlm. 122.  

 

 3Purhantara Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif Bisnis (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 

hlm. 80. 
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jawab langsung dilakukan dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.4 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 

mencakup tiga kegiatan yang bersamaan: (1) reduksi data, (2) penyajiaan data, (3) 

penarikan kesimpulan (verifikasi).5 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstrakkan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dari 

pengertian di atas, bisa di ambil kesimpulan bahwa reduksi data penulis bisa 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. 

2. Penyajian Data 

Penyajian adalah kesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini 

sangatlah berguna dalam memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. 

                                                
 4 Basorwi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 158. 

 

 5Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta, PT. Pustaka Baru, 2014), hlm. 

34. 
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Dalam tahap ini penulis melakukan display (penyajian) data secara sistematis, 

data juga diklasifikasikan berdasarkan tema-tema ini. 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari suatu kegiatan dari suatu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul harus selalu diuji 

kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahapan 

ini, penulisan membuat rumusan proposisi yang selanjutnya diangkat sebagai 

temuan penelitian. Kemudian dilanjutkan mengkaji secara berulang-ulang 

terhadap data yang ada, pengelompOkkan data yang telah terbentuk, dan 

proporsi yang telah dirumuskan. 

 


