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 BAB III  

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Penelitian  

lapangan ini dilakukan dengan survey langsung ke objek penelitian. Pendekatan  

penelitian dalam hal ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang  mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut 

penelitian  kualitatif, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam  

menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau 

situasi tertentu. (Suharsaputra, 2012, hlm. 181) 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara 

kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan 

hubungan kekerabatan (Almansur, 2012, p. hal 25).   
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Antasari Banjarmasin.  

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Mahasiswa/i 

Jurusan Ekonomi Angkatan 2016 Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yang sudah atau pernah memiliki E-Wallet.  

2. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah minat konsumen terhadap E-Wallet. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data merupakan bahan mentah yang akan diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan seperti data mengenai identitas informan yang terdiri dari 

nama, jenis kelamin, alamat, dan jabatan. Sumber data dari penelitian ini ialah:  

1. Informan adalah orang yang memberikan tanggapan atau jawaban. 

(Kridalaksana, 1994, hlm. 838) Informan dalam hal ini merupakan orang yang 

terlibat langsung dengan masalah penelitian yaitu mahasiswa/i Jurusan Ekonomi 

Syariah 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari yang dapat 

memberikan informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, sehingga data penelitian ini menjadi lengkap. 



42 

 

 

2. Dokumen ialah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai 

bukti keterangan. (Kridalaksana, 1994, hlm. 240) Dalam hal ini segala catatan 

dan buku-buku ataupun sumber lain yang memuat hal-hal yang berkenan dengan 

subyek dan obyek penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian 

ini adalah;   

1. Wawancara adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya 

dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam mengacu kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan kejujuran  sebagai landasan utama dalam 

proses memahami (Herdiansyah, 2012). Wawancara yang dimaksud penulis 

yaitu suatu percakapan tanya jawab yang dilakukan penulis kepada Mahasiswa/i 

jurusan ekonomi syariah angkatan 2016.  

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis 

wawancara terbuka, yaitu wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan 

baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama 

untuk semua informan yang diwawancarai.  

2. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Marshall menyatakan bahwa “through observation, the 

researcher learn about behaviour and the meaning attached to those behavior”. 

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 
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tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif 

(passive participation): “means the research is present at the scene of action but 

does not interact or participate”. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat 

kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut 

(sugiyono, 2016).  

3. Dokumentasi yaitu catatan atau berkas-berkas penting yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. (Arikunto, 2006, hlm. 129) Baik berupa 

sumber tertulis, foto, film, dan karya-karya monumental, yang memberikan 

informasi bagi proses penelitian. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Sesudah data-data yang diperlukan tergali dan terkumpul, langkah 

selanjutnya penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Editing yaitu mempelajari kembali data yang terkumpul sehingga dapat 

diketahui kelengkapan dan kekurangan dalam rangka penyusunan nantinya.  

b. Klasifikasi yaitu merupakan penyusunan dan pengelompokan data data 

penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara 

sistemstis. 

c.  Interpretasi adalah kesimpulan peneliti atas data-data yang telah ditemukan. 

Data-data yang diperoleh penulis di lapangan akan dijelaskan dan diuraikan 
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dalam bentuk pemaparan sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan 

pada penelitian ini. 

2. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul 

disajikan dalam bentuk uraian-urain secara deskriptif. Kemudian dilakukan 

analisis sesuai permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi dibahas secara mendalam sehingga 

tergambar hubungan yang satu dengan yang lainnya. 

G. Tahapan Penelitian  

Di dalam melaksanakan penelitian ini penulis melewati beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari objek yang akan diteliti dan 

dituangkan dalam bentuk proposal atau desain proposal untuk dimasukan ke Biro 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin untuk 

mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, proposal tersebut diujikan dalam 

suatu ujian proposal.  

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan 

data-data tentang penelitian dengan pola dan teknik yang telah ditentukan. 

3. Tahapan Pengolahan  
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Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, langkah 

selanjutnya adalah mengolah data tersebut menggunakan teknik editing, 

klasifikasi, dan interpretasi. 

4. Tahapan Analiasis Data 

Setalah diolah, data tersebut dianalisis dengan menggunakan tekhnik 

analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi 

dibahas secara mendalam dan dipertautkan antara yang satu dengan yang lain 

sehingga terjadi hubungan antar data yang harmonis. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir  

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah 

diperolehnya sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya 

maka dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I, dan dosen pembimbing II, 

sehingga dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan. 

 


