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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

presepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistrik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2009:6).  

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan 

yang artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Hasil 

penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati, mencatat, mengumpulkan data 

dan informasi yang ada dilapangan 

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana penelitian itu dilakukan di 

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura beralamatkan di Jl. A. Yani 

KM 40 No. 5, Martapura, Kalimantan  Banjar, Kalimantan Selatan – 70600 alasan 

penulis melakukan penelitian ditempat ini karena Bank Syariah Indonesia Kantor 

Cabang Martapura menyediakan prudok cicil emas yang merupakan produk yang 

diteliti oleh penulis. 
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C. Subjek dan Objek Peneltian  

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah sumber urutan data penelitian yaitu, yang 

memiliki data mengenai data-data variabel yang diteliti. Subjek utama penelitian 

ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura.  

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.Objek dari 

penelitian ini adalah mengenai produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Martapura. 

 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data.  

Data  adalah  sebagai  keterangan  atau  bukti mengenai suatu kenyataan 

yang masih mentah, masih berdiri sendiri, belum diorganisasikan, dan belum 

diolah, atau kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, yang 

berupa lambang, sifat, dan sekumpulan fakta dari sebuah kejadian. Data 

berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

(Sarwono, 2016) Data primer diperoleh dari bagian data berupa gambaran umum 

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura yang memahami langsung 

tentang produk investasi. Sementara data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder juga diperlukan dalam penelitian, 

tetapi berperan sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer 

(Hikmat, 2011:72). Dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen dan 
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informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan produk cicil emas bertujuan 

investasi yang didapat dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Martapura. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dari bagian Bank Syariah Indonesia 

Cabang Martapura, yaitu: 

a. Fikri Taufani 

Dari pihak nasabah/masyarakat 

a. Suryanti 

b. Rahayu Ningsih 

c. Fauzan 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

adalah : 

1. Wawancara (interview)  

Wawancara adalalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2009:186). Dalam hal ini wawancara yang penulis 

lakukan adalah dengan karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor 

Cabang Marapura. 

2. Dokumentasi  

Merupakan  metode pengumpulan sejumlah besar fakta dan data tersimpan 

dalam bahan  yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, 
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arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya (Sujarweni, 

2014:33). 

 

F.   Teknik Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah digali dan terkumpul, maka 

langkah selanjutnya mengolah datatersebut menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

a. Koleksi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, dan 

dokumentasi 

b. Klasifikasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami 

c. Editing, yaitu mengecek dan megoreksi data yang terkumpul dari hasil 

wawancara untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa tulisan sehingga 

mudah untuk dideskripsikan, melakukan pemeriksaan kembali data yang 

dikumpulkan berupa data gambaran umum perusahaan. Serta memeriksa 

kembali keterbacaan data, karena tulisan yang buruk bisa menimbulkan 

salah tafsir seperti data investasi cicilan emas. 

d. Deskripsi data, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh dalam bentuk 

laporan. 
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2. Analisis Data 

Analisa Data sumber dan penggunaan kas yang diperoleh dari perusahaan 

diolah  dengan analisa kuantitatif yaitu produk investasi cicilan emas secara 

horizontal, kemudian dihitung apakah dari masing-masing aktivitas terjadi 

penurunan atau peningkatan sehingga dapat diketahui apakah tindakan yang 

diambil perusahaan bagaimana Investasi Berbasis Emas di Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Martapura. 

 

G.  Sistematika Pembahasan  

Untuk menyusun penelitian ini hingga menjadi sebuah skripsi yang siap 

dimunaqasahkan, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Tahapan Pra Lapangan (Pendahuluan) 

Pada tahap ini penulis lebih dahulu mempelajari permasalahan yang akan 

diteliti, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian dengan 

mengangkat judul”Investasi Berbasis Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor 

Cabang Martapura”. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan 

penetapan judul serta diseminarkan. 

2. Tahapan Lapangan (Pengumpulan Data)  

Pada tahap ini penulis lebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian 

melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan angket, sehingga diperoleh 

data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini ditempuh dalam waktu selama 1 

(Satu) bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 
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3. Tahapan Penyempurnaan Awal  

Pada tahap  ini  penulis  melakukan pengolahan data yang telah diperoleh 

dengan menggunakan teknik editing dan tabulasi, yang kesemuanya tersusun 

dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulan mengenai 

permasalahan besar faktor latar belakang Investasi Berbasis Emas di Bank Syariah 

Indonesia Kantor Cabang Martapura, berdasarkan landasan teoritis yang telah 

disusun. 

4. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun seluruh hasil penelitian yang telah 

diperoleh berdasarkan pada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, 

maka penulis berkonsultasi secara intensif kepada dosen pembimbing, sehingga 

dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi 

yang siap dimunaqasahkan 

 

 

 

 


