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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan 

(field riseach).
1
 Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung 

ke lokasi penelitian untuk meneliti Minat Masyarakat Umum Terhadap 

Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB Hasanah Pada Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.  

Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode ini 

digunakan karena pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan 

kenyataan yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Ketiga, 

memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang 

timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.
2
  

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini mengambil lokasi penelitian yaitu di Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4 

No.385, Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur. 

 

                                                 
1
Supardi, Metode Penelitian ekonomi dan Bisnis,(Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm. 34 

2
S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) hlm. 41  
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Identitas informan terdiri dari nama informan, umur, alamat, jenis 

kelamin dan pekerjaan. 

b. Menggali minat masyarakat, serta faktor apa saja yang 

melatarbelakangi minat masyarakat dalam menggunakan produk 

Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB Hasanah pada 

Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin. 

c. Gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu gambaran umum 

tentang BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat 

diperoleh. Adapun yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Informan, yaitu semua pihak yang dapat memberikan informasi tentang 

penelitian ini. Informan yang dimaksud adalah masyarakat umum yang 

peneliti anggap memenuhi kriteria sebagai informan. 

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan 

secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu.
3
 Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau 

                                                 
3
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 299 
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mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
4
 Yaitu berdasarkan 

latarbelakang pekerjaan, seperti PNS, Guru honorer, Pedagang, 

Karyawan, Mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga. Sehingga peneliti 

mendapatkan jumlah informan sebanyak 20 orang. 

b. Dokumentasi, yaitu catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

penelitian, seperti gambaran umum BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin, kepengurusan atau organisasi, dan lainnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulisan dalam penelitian: 

1. Interview (wawancara) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 

pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka 

antara pencari informasi dan sumber informasi.
5
 

2. Dokumenter, cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip  dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter.
6
  

 

                                                 
4
Ibid, hlm. 300 

 
5
S. Margono, op.cit, hlm. 165 

  
6
S. Margono, op.cit, hlm. 181 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing, (seleksi data), yaitu penyeleksian secara selektif dan intensif 

terhadap data yang telah diperoleh sehingga diperoleh data yang valid. 

b. Kategorisasi, yaitu data yang diperoleh dari jawaban-jawaban 

informan diadakan pengelompokan sesuai dengan jenisnya, sehingga 

mudah dianalisis dan mudah disimpulkan untuk menjawab rumusan 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian. 

c. Deskripsi, menyajikan data secara jelas dalam bentuk uraian hasil 

penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
7
 Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah komparatif, melakukan analisis untuk mencari dan menemukan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, kelebihan dan 

kekurangan dari Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB 

Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

                                                 
7
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,  (Bandung, Alfabeta, 2012) Cet. Ke-16 hlm, 427. 


