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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering di sebut dengan 

field reseach yaitu penulis meneliti dan mengamati secara langsung tentang 

objek penelitian di lapangan secara aktual dan cermat guna memperoleh data 

yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, yang digunakan untuk 

mengungkapkan dan menjawab permasalahan sebagaimana keadaan sebenarnya 

yang terjadi dilapangan1 dengan lokasi Desa Pagatan Besar Kecamatan 

Takisung. 

2. Pendekatan Penelitian 

    Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

subjek peneliti berupa prilaku, dan presepsi.2 Dengan pendekatan sosiologi agama 

sebagai studi tentang keterkaitan (interelasi) agama dan masyarakat serta bentuk-

bentuk interaksi yang terjadi, dorongan-dorongan, gagasan-gagasan dan 

kelembagaan agama yang mempengaruhi dan juga sebaliknya dipengaruhi oleh 

                                                 
1Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi 

dan Manajemen  (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm.92 

 
2Lexy J. moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hlm.6 
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kekuatan-kekuatan sosial, organisasi dan ekonomi, dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa.3 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Pagatan Besar 

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Pemilihan lokasi ini dikarenakan desa 

tersebut merupakan desa yang masyarakatnya rata-rata bekerja sebagai nelayan 

kapal rengge di daerah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali pada penelitian ini adalah data yang berhubungan langsung 

dengan minat nelayan kapal rengge terhadap transaksi di bank syariah di Desa 

Pagatan Besar Kecamatan Takisung, data penelitian ini adalah: 

a. Gambaran umum lokasi penelitian yaitu profil Desa Pagatan Besar 

Kecamatan Takisung yang meliputi lokasi penelitian, jumlah penduduk 

Desa Pagatan Besar, jenis mata pencaharian dan jumlah nelayan yang 

ada di Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. 

b. Identitas informan yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat 

serta data tentang pengetahuan informan mengenai bank syariah dan 

                                                 
3Zulfi Mubaraq, Sosiologi Agama (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 6-7. 
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minat nelayan kapal rengge bertransaksi dengan bank syariah di Desa 

Pagatan Besar Kecamatan Takisung. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah sumber data yang berhubungan langsung 

dengan minat nelayan kapal rengge terhadap transaksi di bank syariah di Desa 

Pagatan Besar Kecamatan Takisung, sumber data penelitian ini adalah: 

a. Informan, yaitu individu yang memberikan informasi data yang 

dibutuhkan peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat 

mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti 

berkaitan dengan penelitian ini.4 Seluruh populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 105 populasi dengan mengambil 15 sampel untuk dijadikan 

sebagai informan. Sampel tersebut diambil dengan menggunakan 

metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang dimiliki oleh subjek sesuai 

dengan tujuan penelitian yang penulis teliti yaitu informan adalah 

nelayan kapal rengge yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun 

yang sedang dalam masa tunggu haji di Desa Pagatan Besar Kecamatan 

Takisung. 

a. Dokumen, yaitu seluruh data-data yang berhubungan dengan penelitian 

yang bisa memberikan keterangan dan informasi serta melengkapi data-

                                                 
4Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualime Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris (Yogyakarta: Pusataka Belajar, 2010), hlm. 175. 
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data yang diperlukan peneliti dari arsip perangkat desa di Desa Pagatan 

Besar Kecamatan Takisung. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: 

1. Metode Observasi  

Metode Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dari 

segi proses pelaksanaan pengumpulan data, bentuk observasi yang 

digunakan adalah observasi nonpartisipasi, yaitu dalam observasi ini 

peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang 

diamati, hanya sebagai pengamat independen.5 

2. Metode Wawancara 

Interviewing involves asking question and getting answer from participant 

in a study.6 Wawancara adalah suatu teknik atau metode pengumpulan data 

dan informasi dengan menggunakan suatu metode tanyajawab, bisa sambil 

bertatap muka atau melalui media telekumunikasi antara pewawancara 

                                                 
5Basrowi dan Suwandi, Memahami penelitian Kualitatif (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 108. 

 
6Sarah J Tracy, Qualitative Research Method (Hoboken: John Wiley, 2012), hlm. 25 
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dengan orang yang di wawancara.7 Wawancara ini dilakukan kepada para 

nelayan kapal rengge yang sudah melaksanakan ibadah haji maupun yang 

sedang dalam masa tunggu haji desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. 

3. Metode Dokumenter 

Metode dokumenter adalah teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 

yang pengambilan data di peroleh dari dokumen-dokumen. Dokumentasi 

tersebut juga berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan tidak berdasarkan perkiraan.8 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan data 

Setelah data terkumpul berdasarkan sumbernya, maka selanjutnya dilakukan 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul 

dan mengoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta 

kesempurnaanya dari sumber data yang di peroleh dapat diketahui guna 

tercapainya tujuan peneliti. 

b. Kategorisasi, yaitu penulis menyusun terhadap data berdasarkan jenis 

dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami.  

                                                 
7V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Peneitian (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), hlm. 

31. 

 
8Ibid, hlm. 152. 
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c. Interpretasi data (penafsiran data), yaitu dengan memberikan penjelasan 

seperlunya terhadap data yang kurang jelas, sehingga mudah dimengerti 

dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah disajikan.  

d. Matrikasi, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel untuk memberikan 

kemudahan dalam membaca data. 

2. Analisis Data 

Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif yaitu, merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman 

tentang obyek penelitian dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, 

dengan metode proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca, dan diinterpretasikan secara lebih spesifik.  

Analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang atau perilaku yang diamati. Selain itu juga, untuk mendapatkan 

simpulan, penulis menggunakan metode induktif, yakni dengan cara 

meneliti hal-hal yang bersifat khusus untuk dijadikan simpulan secara 

umum. 

 

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan 

yang akan diteliti dengan terjun langsung kelapangan, hasilnya kemudian 
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dituangkan dalam sebuah proposal penelitian berjudul “Minat Nelayan 

Kapal Rengge Bertransaksi dengan Bank Syariah di Desa Pagatan Besar 

Kecamatan Takisung”, untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada 

dosen penasihat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah disidang dan 

dinyatakan diterima dan keluarnya surat penetapan judul serta penetapan 

dosen pembimbing I dan II, selanjutnya dikonsultasikan kembali untuk 

perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung 

kepada para informan, dalam waktu dua bulan yaitu dari tanggal 17 

September sampai dengan 17 November 2018 sehingga diperoleh data-data 

dan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi 

Interpretasi data, dan matrikasi yang kesemuanya dituangkan ke dalam 

penelitian pada  Bab IV pada nantinya dan data tersebut dianalisis secara 

kualitatif. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam 

rangka perbaikan dan kesempurnaannya. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penulisan yang diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali 
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untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon 

persetujuan, apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang 

baik dan layak dalam bentuk skripsi. Sehingga siap dimunaqasahkan 

dihadapan tim penguji skripsi. 


