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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, jenis 

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Research). 

Menurut Kenneth D. Bailey (1994:254) istilah studi etnografi (ethnographic study 

atau ethnography). Lawrence Neuman (2003:363) juga menjelaskan bahwa 

penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau penelitian participant 

observation. Akan tetapi, menurut Neuman etnografi hanyalah merupakan 

perluasan dari penelitian lapangan. Etnografi mendefinisikan kembali bagaimana 

penelitian lapangan harus dilakukan.  

Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti 

mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil 

dan mengamati budaya setempat. Banyak mahasiswa senang dengan penelitian 

lapangan karena terlibat langsung dalam pergaulan beberapa kelompok orang 

yang memiliki daya tarik khas. Tidak ada matematika yang menakutkan atau 

statistik yang rumit, tidak ada hipotesis deduktif yang abstrak. Sebaliknya, adanya 

interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan orang-orang yang nyata dalam 

suatu lingkungan tertentu (Maros dkk, 2016, hlm. 7) diambil dari makalah  

berjudul “Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif” pada 

Fakultas Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sumatera Utara. Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan 

sosial masyarakat secara langsung dan menggali data dan permasalahan. Dalam 
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situasi demikian penelitian lapangan dapat bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan 

fleksibel. 

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Di dalam metode penelitian 

kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data 

kualitatif aitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus (Focus 

Group Discussion).(Rahardjo, 2011, hlm. 1) diambil dari Materi Kuliah 

Metodologi Penelitian  PPs, UIN Maliki Malang berjudul “Metode Pengumpulan 

Data Penelitian Kualitatif”  pada  Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya 

sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami 

suatu gejala sentral.  Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti 

mewawancarai peserta penelitian atau partisipan atau dengan mengajukan 

pertanyaan umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan 

kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data 

yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis (Semiawan, 2010, 

hlm. 7). 

 

B. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan di Program 

Studi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 
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Negeri Antasari Banjarmasin di Jalan A. Yani KM. 4,5 kecamatan Banjarmasin 

Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang yang paham betul mengenai 

apa yang sedang diteliti. Lebih tegas Moleong mengatakan bahwa subjek 

penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan atau 

memilih subjek penelitian yang baik, setidak-tidaknya ada beberapa 

syarat yang harus diperhatikan antara lain: yaitu orang yang cukup lama 

mengikuti kegiatan yang sedang diteliti, terlibat penuh dalam kegiatan 

yang sedang diteliti dan memiliki waktu yang cukup dimintai informasi 

(Maryani, 2019, hlm.40) diambil dari skripsi berjudul “Peran Komunitas 

Anak Dalam Mendukung Progam Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten 

Malang (Studi Pada Komunitas Omah Sinau Di Dusun Ngepeh, Desa 

Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)” pada Jurnal 

Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2019.  

Subjek dalam penelitian ini adalah para 20 mahasiswa/i angkatan 

2017 Program Studi Asuransi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam universitas Islam Negeri Banjramasin. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah minat 20 mahasiswa/i semester akhir di 

Program Studi Asuransi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

universitas Islam Negeri Banjramasin dalam menjadi agen asuransi 

syariah.  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah berupa informasi dan keterangan yang 

diperoleh langsung dari informan, data primer ini diperoleh dari hasil 

wawancara yang dilakukan kepada 20 mahasiswa/i semester akhir 

Program Studi Asuransi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

universitas Islam Negeri Banjramasin. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya dan itu 

diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan dan internet seperti : buku, 

blog, jurnal dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tema 

penelitian. 

2. Sumber Data 

a. Informan  

Informan adalah pihak lain yang dapat memberikan keterangan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini adalah 
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mahasiswa/i semester akhir Program Studi Asuransi Syariah di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Banjramasin yang 

berjumlah 20 orang. 

b. Dokumen  

Dokumen yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian 

untuk melengkapi data penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untk mendapatkan data dalam penelitian ini 

digunakan metode pengumpulan data. Sehingga penulis mengumpulkan data 

dengan menggunakan beberapa metode, yaitu : 

1. Wawancara  

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada 20 

mahasiswa/i semester akhir Program Studi Asuransi Syariah di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Banjramasin. Teknik 

pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi 

terkait minat  mahasiswa/i Program Studi Asuransi Syariah di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam universitas Islam Negeri Banjramasin untuk 

menjadi agen asuransi syariah. 

2. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, sehingga didapatkan hasil yang kridibel pada 

penelitian ini nantinya. Dokumentasi yang dimaksud ialah data yang 
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didapat dari Program Studi Asuransi Syariah di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam universitas Islam Negeri Banjramasin. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 

1. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data merupakan suatu cara yang dilakukan dengan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan 

ditafsirkan. Untuk pengolahan data yang terkumpul, penulis menggunakan 

berbagai teknik, yaitu: 

a. Editing, teknik ini digunakan untuk mengecek semua data yang sudah 

terkumpul untuk mengetahui apakah semua data yang diperlukan sudah 

lengkap, jelas dan dapat dipahami.  

b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap dua data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami.  

c. Deskripsi, yaitu mengguraikan dan menggambarkan data yang telah 

ada terhimpun dalam uraian sistematis.  

d. Interpretasi, yaitu menafsirkan data-data yang telah didapat dari sumber 

data dengan memakai bahasa yang mudah dipahami. 

2. Analisis Data 

Setelah data disajikan dan diinterpretasikan kemudian diadakan 

analisa data, dengan demikian pokok permasalahan yang dirumuskan 

dapat tergambar dengan jelas.  
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Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian 

secara mendalam terhadap hasil penelitian dan mengacu pada landasan 

teori serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini disusun dalam beberapa tahap agar menjadi karya ilmiah 

yang sistematis sebagai berikut : 

1. Tahapan Penelitaian, pada tahap ini peneliti menemukan suatu 

permasalahan penelitian yang kemudian di konsultasikan kepada dosen 

pembimbing dan dosen pengajar lainnya, serta meminta izin kepada dosen 

pembimbing untuk dijadikan suatu proposal penelitian untuk diajukan 

kepada tim seleksi proposal penelitian fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

dengan tujuan mendapat persetujuan dan diadakan seminar proposal.  

2. Tahapan Pengumpulan Data, pada tahap ini, peneliti melakukan penelitian 

dan mengumpulkan data baik data pokok maupun data penunjang lainnya 

yang di perlukan dalam penelitian dan meneliti langsung ke lapangan. 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode yang telah dipilih 

sebelumnya yaitu dengan melakukan wawancara dengan informan dan 

pihak-pihak yang dianggap bersangkutan dalam pengumpulan data.  

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data, pada tahap ini penulis mengolah 

dan menganalisis data-data yang telah terkumpul menggunakan teknik 

pengolahan dan analisis mengacu pada metode pengolahan yang telah 
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dipilih untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi sasaran penelitian 

ini. Kemudian berkonsultasi dengan dosen pembimbing 1 dan dosen 

pembimbing 2 untuk penyempurnaan dan perbaikan mengenai kekurangan 

dalam penulisan dan masalah yang diteliti. 


