BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research).
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan survey langsung ke objek penelitian.
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk
deskriptif, penelitian dekriptif yang dimaksud adalah penelitian dimana
pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang
berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan subjek
dan objek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada
umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara
sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti yang dilakukan
secara tepat yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai
fenomena atau kejadian yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini yaitu
terkait dengan literasi masyarakat kecamatan Muara Komam tentang lembaga
keuangan syariah.

B. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian sendiri, akan dilakukan di Kecamatan
Muara Komam, Kabupaten Paser.

C. Subjek dan Objek Penelitian
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Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat variabel
penelitian melekat. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat
penting kedudukannya di dalam penelitian (Suharsimi , 2000, hal. 29)
subjek pada penelitian ini sendiri adalah masyarakat yang berada di
Kecamatan Muara Komam itu sendiri. Objek pada penelitian ini adalah
literasi masyarakat Kecamatan Muara Komam tentang lembaga keuangan
syariah.

D. Data dan Sumber data
1. Data
Data adalah bahan mentah yang perlu, sehingga menghasilkan
informasi atau keterangan yang baik. Data didefinisasaikan sebagai
sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan
(observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula
merupakan lambang atau sifat. (Sitomorang, 2010, hal. 1).
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer : Menurut Istijanto, 2006 Data Primer adalah data asli
yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah
penelitiannya secara khusus, sumber data primer dalam penelitian
ini adalah Tokoh Masyakat, dan Masyarakat Kecamatan Muara
Komam itu sendiri.
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Pada penelitian ini, pemilihan masyarakat Muara Komam untuk
diwawancarai menggunakan teknik (simple random sampling) yaitu
mengambil sampel dari masing-masing desa sebagai perwakilan
untuk dapat memperoleh kesimpulan secara keseluruhan. Dikatakan
sampel

acak

sederhana

(simpe

random

sampling)

karena

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam popolasi itu (Sugiyono,
Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 2019, hal. 129). Setiap
desa diambil satu orang perwakilan untuk membantu memperkaya
data yang diperlukan, masyarakat yang dipilih dilihat berdasarkan
usia dan pekerjaan.
b. Data Sekunder : Data Sekunder adalah data yang bersumber dari
catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya dengan
mengatakan studi keperpustakaan dengan mempelajari buku-buku
yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat
dilakukan dengan menggunkan data dari biro pusat (BPS). (Danang,
2011) Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan
mempelajari referensi dari jurnal, artikel, maupun buku dan sumbersumber tertulis lainnya, profil kecamatan Muara Komam, keadaan
masyarakat kecamatan muara komam.

E. Metode Pengumpulan Data
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Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data.” (Sugiyono P. , 2011, hal. 225). Dalam penelitian yang menggunakan
metode penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan langsung oleh
peneliti. Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber
data yang akan digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
1. Observasi
Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses
yang tersusun dan berbagai proses biologis dan psikologis, Dua diantara
yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Macammacam observasi yaitu, Observasi Partisipatif, Observasi Terus Terang
atau Tersamar dan Observasi Tak Berstruktur. (Sugiyono, Metode
Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
2013, hal. 203).
Metode Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan cara
pengamatan.
Observasi deskriptif dilakukan peneliti pada saat memasuki
situasi sosial tertentu sebagai objek peneliti. Pada tahap ini, peneliti
belum membawa masalah yang akan diteliti maka peneliti melakukan
penjelajahan umum dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap
semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam.
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Oleh karena itu, hasil dari observasi ini disimpulkan dalam keadaan
yang

belum

tertata.

Peneliti

akan

mendeskripsikan

semua

penemuannya. (Saebani, 2008, hal. 186)
2. Wawancara
Wawancara

terarah

(Guided

Interview)

dimana

peneliti

menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan
yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Pewancara
terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehingga
suasana menjadi kurang santai (Sujarweni, 2015, hal. 31)
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif
sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto,
hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan
dokumenter terbagi beberapa macam yaitu, otobiografi, surat-surat
pribadi, buku atau catatan harian, memorial klipping, dokumen
pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di
website, dan lain lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas
pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi
yang terjadi dimasa silam. (Sujarweni, 2015, hal. 33)

F. Teknik Analisis Data
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Dalam hal analisis data Bogdan menyatakan bahwa Analisis data
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan
mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan
membuat kesimpulan secara menyeluruh agar mudah dipahami oleh diri
sendiri dan orang lain.

