
BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian lapangan) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lapangan untuk mencari dan 

memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti (Supardi, 2005, hlm. 34). 

Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas 

kehidupan masyarakat sosial secara langsung. Dalam penelitian lapangan dapat bersifat terbuka, 

tidak berstruktur, dan fleksibel. Tidak terstruktur karena sistematika fokus kajian dan prosedur 

pengkajiannya tidak dapat disitemasikan secara ketat dan pasti. Fleksibel karena dalam proses 

penelitian, penulis bisa memodifikasi rincian dan rumusan masalah maupun format-format yang 

digunakan (Basrowi & Suwandi, 2008, hlm. 52). Dengan jenis penelitian ini, penulis secara 

langsung turun kelapangan mencari data-data yang berkaitan dengan Persepsi mahasiswa 

nonmuslim Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, mahasiswa nonmuslim Universitas 

Ahmad Yani Banjarmasin dan mahasiswa nonmuslim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional 

Banjarmasin. 

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang 

menekan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Data 



deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati 

(Rahmadi, 2011, hlm. 13). 

Dengan menggunakan pendekatan seperti ini, penulis secara langsung menemukan 

kebenaran dari proses interaksi komunikasi terhadap subjek dan objek penelitian yang sedang 

diteliti sehingga dapat diterima keabsahan datanya dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 3 Kampus yaitu Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin 

di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara, Universitas Achmad Yani 

Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani Km. 5,5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat, Pemurus Baru, 

Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin di Jalan Mayjen Soetoyo S 

No.126, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah. Alasan penulis memilih penelitian di kampus 

tersebut karena dari hasil saran dari beberapa rekan yang mengetahui bahwa dikampusnya ada 

mahasiswa nonmuslim yang berkuliah di kampus tersebut serta dari hasil persetujuan kampus 

tersebut yang mengizinkan  penulis untuk melakukan penelitian  sehingga berdasarkan alasan 

tersebut kampus Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Achmad Yani dan Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin juga diperkirakan dapat mewakili masalah pokok dalam 

penelitian ini dan mewakili kampus lain yang sejenis. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau sesuatu yang 

mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1989) memberi 



batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau tempat data untuk variable penelitian melekat, 

dan yang dipermasalahkan. Dari kedua batasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber 

informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Di kalangan penelitian kualitatif, 

istilah subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi 

tentang data yang diinginkan penelitian berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya 

(Idrus, 2009, hlm. 91). Subjek penelitian ini adalah mahasiswa nonmuslim Universitas Lambung 

Mangkurat Banjarmasin, mahasiswa nonmuslim Universitas Ahmad Yani Banjarmasin dan 

mahasiswa nonmuslim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin. 

 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian atau sering disebut sebagai unit pengamatan, adalah sesuatu yang akan 

menghasilkan karakteristik-karakteristik atau sifat-sifat yang akan menjadi perhatian penulis 

(Bachrudin & Tobing, 2017, hlm. 8). Dalam penelitian ini objek penelitian yang dimaksud adalah  

persepsi mahasiswa nonmuslim Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, mahasiswa 

nonmuslim Universitas Ahmad Yani Banjarmasin dan mahasiswa nonmuslim Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Nasional Banjarmasin. 

 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data 

Data adalah informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat, lebih tepatnya data, tentu 

saja merupakan “rasion d’entre” seluruh proses pencatatan. Dari pengertian lain data adalah 



catatan fakta-fakta atau keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian (Tanzeh, 2009, 

hlm. 53-54). 

 Adapun data yang dicari dalam penelitian ini adalah: 

1) Identitas informan yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, agama, kampus, 

fakultas/jurusan, semester dan alamat. 

2) Data dan penjelasan terkait pendapat mahasiswa nonmuslim di banjarmasin 

tentang perbankan syariah. Data disini terkait persepsi dan faktor yang 

mempengaruhi persepsi. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dokumen, yaitu data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga 

dapat memberi keterangan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

b. Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan keterangan 

dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Informan disini yaitu 

mahasiswa nonmuslim Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, mahasiswa 

nonmuslim Universitas Ahmad Yani Banjarmasin dan mahasiswa nonmuslim 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapatkan data. Dalam pengumpulan data, 



data yang penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini didapatkan 

melalui: 

Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono, 2011, hal. 317). 

Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan 

orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian (Tanzeh, 2009, hlm. 62-63). 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wawancara secara langsung dengan 

pihak-pihak yang terkait, khususnya mahasiswa nonmuslim Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarmasin, mahasiswa nonmuslim Universitas Ahmad Yani Banjarmasin dan mahasiswa 

nonmuslim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin. 

Syarat Informan: 

a) Mahasiswa aktif dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 

Universitas Ahmad Yani Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Nasional Banjarmasin. 

b) Nonmuslim atau Agama selain Islam yang ada di Indonesia (Kristen 

Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu) 

c) Diprioritaskan minimal semester 5 

d) Sekolah tinggi atau fakultas yang berhubungan denngan ekonomi 

e) Menjadi nasabah aktif di bank apapun. 

f) Bersedia untuk diwawancarai dan tidak ada unsur paksaan 

 



F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis 

transkip wawancara, catatan lapangan dan materi lainnya yang penulis kumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman penulis sendiri tentang data, dan memungkinkan penulis untuk 

mempresentasikan apa-apa yang telah ditemukan pada orang-orang lain sebagai subjek penelitian  

(Strauss & Corbin, 2009, hal. 4). The processes of data analysis would entail three activities: data 

reduction, data display, and verifications. These activities would procced concurrently during the 

research project, although any one might take precedence over the others at various time (Marshal 

& Grecthen, 1989, hlm. 127) 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukandalam penelitian terkumpul, sebelum dianalisis 

penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut ini: 

a. Editing, yaitu mengecek dan mengkoreksi data yang terkumpul dari hasil 

wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa tulisan serta 

mengoreksi kekurangannya. 

b. Klasifikasi merupakan penyusunan dan pengelompokan data-data penulis. 

c. Interpretasi adalah kesimpulan penulis atas data-data yang telah ditemukan. Data-

data yang diperoleh penulis di lapangan akan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk 

pemaparan sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini. 

 

 

 



2. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif deskriptif tentang Pendapat 

mahasiswa nonmuslim di banjarmasin Tentang perbankan syariah. Menurut Miles dan Huberman 

yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya, analisa data kualitatif berlangsung secara interaktif 

dan terus menerus sampai aktivitas tersebut tuntas (2014, hlm. 246-253). Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu :  

a. Data Reduction (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 

penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, 

untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting , dicari tema dan polanya. 

b. Data Display Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini penulis akan menyajikan 

data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu 

dengan mencantumkan table atau gambar. 

c. Conclusion Drawing/Verivication Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatifmasi bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 



merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.  

 


