BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
meneliti minat sarjana Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin menjadi
wirausahawan.
Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data-data yang dikumpulkan
adalah data-data kualitatif. Teknik ini disebut dengan deskriftif kualitatif. Dengan
mengambil sifat penelitian berupa deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti
sekelompok manusia atau suatu objek dengan cara menggambarkan secara
sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisa dan menetapkan hubungan
yang diselidiki pada masa sekarang.
Adapun lokasi dari penelitian ini sendiri disesuaikan dengan alamat para
informan, yaitu:
1. Bentok Darat Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut
2. Mahang Sungai Hanyar Rt 01 RW 01, Kecamatan Pandawan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Bati-bati
4. Jl. Manunggal 2, Gang 9, Rt 27, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan.
5. Martapura
6. Jl. Martapura Lama Km. 8 RT 12

7. Gambut
8. Jl. Manggis, Gang Taufik No. 9/17 RT. 03
9. Pelaihari
10. Jl. Mandumai Sampit
11. Jl. A. Yani, Ujung Baru.

B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sarjana
Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Objek Penelitian
Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah minat sarjana
Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin menjadi wirausahawan.

C. Data dan Sumber Data
1. Data
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui
pengamatan dan wawancara dengan informasi atau responden. Data
primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaanpertanyaan penelitian.
b. Data sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang akan
melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud adalah
meliputi buku-buku, dokumen, atau arsip tertulis, maupun karya-

karya ilmiah yang didapatkan dari berbagai sumber yang terkait
dengan masalah yang diangkat.
2. Sumber Data
Sumber data adalah merupakan data yang menjadi sumber utama yaitu
informan, berupa data primer yang didapat dari sumber utama baik
indivu atau perseorangan baik berupa hasil wawancara yang dilakukan
oleh peneliti. (Husein, 2007)
Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai
berikut:
a. Responden adalah orang yang dapat merespon, memberikan informasi
tentang data penelitian. Dalam hal ini adalah Sarjana Ekonomi Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
b. Informan adalah orang yang mengetahui atau dapat memberikan
informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan
penelitian yang penulis lakukan, sebagaimana data penelitian ini
menjadi lengkap, yaitu para pihak Sarjana Ekonomi Syariah UIN
Antasari Banjarmasin
c. Dokumen yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian
untuk melengkapi data penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dilakukan untuk menggali atau mengumpulkan informasi
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview). Yakni

melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dalam penelitian ini ,
sehingga diperoleh data yang diperlukan , selain wawancara pengumpulan data
juga sangat membutuhkan studi dokumen agar data yang diperoleh lebih valid dan
dapat dipertanggung jawakan.

E. Teknik Pengolahan Data
Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:
a. Editing yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan,
kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan,
sehingga didapatkan data yang valid.
b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokan sesuai
dengan jenis dana kronologi permasalahan yang diteliti.
c. Deskripsi yaitu menyajikan data dengan jelas dalam bentuk uraian dan
bentuk hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data
Analsisi yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis secara
kualitataif, yaitu mengkaji secara mendalam terhadap hasil dan diuraikan dengan
sistematis sehingga dapat memberi gambaran yang jelas dan dapat ditarik
kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini dan agar
dapat tersusun secara sistematis, maka digunakan tahapan-tahapan sebagai
berikut:
1. Tahapan Pendahuluan
Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang menjadi bahan
penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing
dan kemudian dituangkan dalam bentuk desain proposal penelitian.
Untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kembali dengan dosen
pembimbing untuk diajukan kepada tim seleksi proposal penelitian
atau biro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah diterima
dan ditetapkan dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan
kemudian diadakan seminar.
2. Tahapan Pengumpulan Data
Pada tahapan ini dimulai setelah seminar desain operasional dan
penetapan surat riset, kemudian melakukan penelitian langsung ke
lapangan untuk menggali data yang diperlukan dengan metode
wawancara secara langsung kepada responden
3. Tahapan Pengolahan dan Analis Data
Pada tahapan ini, setelah data-data yang diperlukan terkumpul,
dirasakan lengkap dan dikelola secara intensif menggunakan teknik
editing (selekksi data), kemudian diolah dalam bentuk laporan hasil
penelitian dengan cara tahapan koreksi data, deskripsi data, dan
melakukan penelaahan secara mendalam terhadap fakta-fakta yang

dicari dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada dengan masalah
tersebut dan hasilnya tertuang pada bab IV.
4. Tahapan Penyusunan
Pada tahapan akhir setelah semuanya di tempuh maka penulis
melakukan penyusunan berdasarkan sistematis penulisan dan dengan
berkonsultasi kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2, hingga
dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam
bentuk skripsi.

