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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Lokasi Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif tujuannya untuk memahami fenomena 

dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang 

diteliti”. (Hardiansyah, 2010: 9). Dengan menggunakan jenis penelitian ini, 

peneliti secara langsung terjun kelapangan mencari data-data yang berkenaan 

terhadap minat masyarakat pengusaha gula merah di desa Karasikan Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten HSS untuk untuk menggunakan jasa bank syariah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data 

yang didapatkan berupa data informasi yang dihasilkan dari observasi, 

wawancara, catatan lapangan dan studi dokumen. Dengan pendekatan penelitian 

seperti ini, peneliti 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”. 

(Basrowi dan Suwandi, 2008: 21) 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya 

Kabupaten HSS. 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi menurut Augusty (2014:171) adalah gabungan dari seluruh 

elemen-elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki 

karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena 

itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014, 

p. 116). Adapun yang dimaksud sampel penelitian pada penelitian ini adalah 

informan dari masyarakat di Desa Karasikan yang mempunyai usaha gula 

merah yang dimana itu berjumlah 10 orang yang memiliki usaha gula merah 

di Desa Karasikan 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki data 

mengenai hal-hal yang akan diteliti. 

Adapun yang menjadi subjek dan sekaligus sebagai sumber data pada 

penelitian ini adalah masyarakat di Desa Karasikan yang menjadi pengusaha gula 

merah 

2. Objek Penelititan  

Objek penelian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Adapun yg menjadi objek penelitian disini adalah Minat penguasaha gula merah 

di Desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS untuk menggunakan 

jasa bank syariah. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik yang berupa fakta. Data dalam 

penelitian merupakan bahan keterangan sesuatu objek penelitian yang diperoleh di 

lokasi penelitian tersebut. Data yang dikaji dan digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui perkataan dan 

tindakan secara langsung pada saat melakukan pengamatan dan 

wawancara terhadap informan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan 

mewawancarai informan secara langsung untuk menggali informasi 

mengenai minat pengusaha gula merah di desa Karasikan Kecamatan 

Sungai Raya Kabupaten HSS untuk untuk melakukan transaksi di 

perbankan syariah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang 

akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud peneliti 

meliputi buku-buku, bahan tertulis, artikel, dokumen dan foto yang 

didapatkan dari berbagai sumber ataupun pendukung yang berkaitan 

dengan penelitian ini”. (Tanzeh, 2009: 182) 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data 

meliputi, informan dalam penelitian ini adalah pihak yang dapat memberikan 

keterangan berkaitan informasi yang ingin diteliti yaitu minat pengusaha gula 
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merah di desa Karasikan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS untuk 

untuk melakukan transaksi di perbankan syariah. 

Adapun yang dimaksud dengan informan yaitu masyarakat di Desa 

Karasikan yang mempunyai usaha gula merah yang dimana itu berjumlah 10 

orang yang memiliki usaha gula merah di Desa Karasikan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. (Sugoyono, 2012: 401). Teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek 

yang diteliti. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, bentuk 

observasi yang digunakan adalah observasi partisipan dan nonpartisipan, 

observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang 

akan diobservasi. Sedangkan observasi nonpartisipan peneliti tidak berada 

didalam atau melakukan keterlibatan dalam kegiatan yang diamati”. 

(Barsoi, dkk, 2008: 108) 
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2. Wawancara yaitu penulis melakukan Tanya jawab terbuka dan langsung 

kepada para informan, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan 

peneliti. 

3. Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dimaksudkan untuk 

melengkapi data-data informasi dari hasil wawancara, seperti gambar/foto 

dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian”. (Siswanto, 2012: 

185) 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing, yaitu menyeleksi data yang telah diperoleh dan mempelajari 

kembali semua data yang ada sehingga kelengkapan data dan 

kejelasan serta kesempurnannya dapat diketahui.  

b. Klasifikasi, yaitu melakukan penyusunan dan pengelompokkan 

terhadap data tentang minat pengusaha gula merah di desa Karasikan 

untuk untuk melakukan transaksi di perbankan syariah. 

c. Interpretasi, yaitu menjelaskan dan menguraikan data yang telah 

diperoleh dalam bentuk uraian. 

d. Deskripsi adalah melakukan penguraian data, menyusun data dan 

mengolahnya secara sistematis. (Sujarweni, 2014: 35) 

2. Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan menyesuaikan analisis data deskriptif 

kualitatif yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam 
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terhadap sistem penelitian mengenai “Minat Pengusaha Gula Merah di Desa 

Karasikan Untuk untuk melakukan transaksi di perbankan syariah”. 

 

G. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari masalah yang ingin diteliti 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan pada Biro 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

 Pada tahapan ini penulis menumpulkan data dengan cara observasi dan 

wawancara kepada informan serta mengumpul dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

 Setelah semua data dikumpulkan, data tersebut diolah dengan 

menggunakan teknik editing, klasifikasi, interpretasi dan deskripsi, selanjutnya 

data tersebut dianalisis secara kualitatif. 

4. Tahapan Konsultasi 

Pada tahap ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing 

dalam rangka perbaikan dan penyusunan terhadap masalah yang dianalisis. 

5. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian dengan bimbingan dan 

koreksi dari dosen pembimbing demi tercapainya hasil yang diinginkan. 
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Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi. Setelah disetujui, maka dilakukan 

penggandaan naskah yang kemudian disidangkan dalam sidang munaqasyah.


