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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu dengan langsung terjun ketempat terjadinya masalah yang penulis 

teliti untuk mendapatkan data data yang di perlukan. Dengan mengambil 

pendekatan penelitian berupa penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang 

menggambarkan bagaimana Pendapat Para ustaz Pondok Pesantren Al Hikmah 

Terhadap Perbankan Syariah dan apa saja faktor-faktor yang mepengaruhi 

timbulnya pendapat tersebut. Data-data yang di kemukakan kemudian di analisis 

untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Penyajian model 

penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan objek yang diteliti secara 

apa adanya dengan pernyataan yang bersipat kualitatif. 

 

2. Sifat Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan ini adalah kualitatif, yaitu strategi meneliti 

yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan data informasi di dengar 

serta di catat secara rinci, bagaimana Persepsi Para Ustaz Pondok Pesantren Al 

Hikmah 
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3. Lokasi Penelitian 

Yang dijadikan tempat penelitian adalah Pondok Pesantren Al Hikmah 

Jalan Kelayan A II RT.5 Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin 

Selatan Propinsi Kalimantan Selatan. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek adalah sumberdata utama dan penelitian yaitu memiliki data 

tentang variabel-variabel yang diteliti ( Safudin Anwar, 2000). Subjek penelitian 

adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Subjek yang dimaksud pada penelitian 

ini adalah para Ustaz yang ada di Pondok Pesantren Al Hikmah Kelayan yang 

berkenan memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian 

(Tatang Amrin, 1988). 

 

2. Opjek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek dalam 

penelitian ini adalah Pendapat para Ustaz Pondok Pesantren Al Hikmah. 

 

C. Data dan Sumber data 

1. Data  

Data adalah bahan bahan yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan yang menunjukan fakta, adapun data yang akan digali 

dalam penelitian ini adalah data yang  pertamakali di catat dan di kumpulkan oleh 

peneliti (Piau A Pertantom, 1995). 
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2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian penulis ini adalah: 

a. Responden, yaitu para Ustaz Pondok Pesantren Al Hikmah Kelayan 

terutama yang menjadi pengajar ushul fiqh dan fiqh hadis. 

b. Dokumen, yaitu segala dokumen yang menunjang data penelitian 

(Anwar Sanusi, 2008) Berkaitan dengan kasus yang penulis teliti untuk 

membantu melengkapi informasi dari peneliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan 

apabila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiono, 2013). 

2. Wawancara 

Wawancara penulis akan melakukan tanya jawab dengan responden 

mengenai permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh data yang 

diperlukan, wawancara juga bisa sebagai teknik apabila peneliti menginginkan 

mendapatkan data secara langsung. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah teknik ini digunakan sebagai penunjang untuk 

mengetahui data-data profil Pondok Pesantren Al Hikmah seperti sejarah, visi-
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misi, serta data yang diperlukan lainnya seperti brosur-brosur, artikel dan lain-

lain. 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data digali dan terkumpul maka langsunglah berikutnya dalam 

penelitian ini adalah mengolah data, adapun tahapan dan pengolahan data, peneliti 

menggunakan beberapa teknik, yaitu:  

1. Editing 

Editing ini dilakukan pengecekan kembali data, yang didapatkan 

dilapangan untuk diketahui jika ada yang kurang lengkap dalam penelitian 

tersebut. 

2. Klasifikasi 

Klasifikasi data yaitu dengan memilih dan mengelompokkan data sesuai 

jenisnya masing-masing agar mudah dipahami dan dipelajari. 

3. Interpretasi Data  

Interpretasi data yaitu secara deskriftif berupa uraian-uraian dan 

memperjelasnya tanpa mengubah maksud data yang semula. 

F. Anlisis Data 

Metode analisis deskriptif, adalah suatu metode dalam meneliti setatus 

sekelompok manusia, objek, set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas 

pristiwa pada masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran 

secara sistematis, faktual aktual, akurat mengenai sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Mohammad Nazir, 1988). Mengenai Persepsi Para 
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Ustaz Pondok Pesantren Al Hikmah Kelayan Terhadap Perbankan Syariah, 

metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci 

(Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009). 

 

G. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuhlah 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti, kemudian hasilnya dalam proposal disain oprasional skripsi. Untuk 

kesempurnaan maka di konsultasikan dengan dosen penasehat ketua jurusan 

perbankan syariah. Kemudian minta persetujuan untuk dimasukan kebiro skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah penetapan judul serta penetapan 

Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk 

perbaikan seperlunya untuk di seminarkan. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis harus berusaha terlebih dahulu untuk 

mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagai mana yang telah ditentukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap ini dilakukan semua data yang di perlukan terkumpul kemudian di 

olah dengan teknik pengumpulan data, kemudian di analisis secara objektif. 
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4. Tahap Penelitian Laporan Akhir 

Pada tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penulisan. 

Kemudian laporan yang sudah disusun lalu dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing apabila laporan tersebut telah diserujui oleh dosen pembimbing I dan 

pembimbing II yang terbaik dalam sebuah skripsi, dan layak menjadi karya ilmiah 

dan siap untuk dimunakasahkan. 


