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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Dalam penelitian ini penulis menggali data dengan turun langsung ke 

lapangan untuk meneliti gambaran minat dan faktor yang mempengaruhi 

penggunaan jasa bank syariah dan jasa bank konvensional dalam bisnis online 

shop pada beberapa minat mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif
1
, yang bermaksud membuat deskripsi mengenai situasi-situasi dan 

kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan 

untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.
2
 

                                                           
1
Emzir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 3.  

 
2
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), hlm. 53.  
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Lokasi penelitian yang akan diteliti terletak di kampus IAIN Antasari 

Banjarmasin yang berlokasi di JL. A. Yani KM 4,5 Banjarmasin.  

 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang 

merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gamabaran spesifik mengenai 

objek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab penelitian berlangsung.
3
 

Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Identitas informan meliputi: nama, jurusan dan jenis usaha. 

b. Gambaran mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang 

berbisnis online shop berupa jasa pada penggunaan jasa bank syariah 

dan jasa bank konvensional. 

c. Sejarah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

d. Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

 

 

                                                           
3
Tim Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Metode Penelitian 

Kesyariahan, (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), 

hlm. 87. 
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2. Sumber Data 

Yang  dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini maka diperlukan sumber data yaitu narasumber (informan) adalah 

orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan 

sekedar memberi respon melainkan orang yang memang terlibat dalam penelitian 

yang ingin diteliti.
4
Yang memberikan informasi dalam penelitian ini adalah 

sepuluh orang mahasiswa yang berbisnis online shop berupa jasa, pada 

penggunaan jasa bank syariah dan jasa bank konvensional. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data.
5
 

Teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Wawancara yaitu pertemuan dengan sepuluh orang mahasiswa untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

                                                           
4
Ibid., hlm. 92. 

 
5
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 100. 
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dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
6
 Dalam melakukan 

wawancara ini, penulis sekaligus pewawancara akan menggunakan 

pendekatan petunjuk umum wawancara yaitu pewawancara membuat 

garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara.  

2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
7
 

 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Untuk mengolah data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut:
8
 

a. Editing 

Yaitu meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat diketahui 

kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka proses penyusunan. 

 

                                                           
6
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 410. 

 
7
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm.152. 

 
8
Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Op. cit, hlm.12. 
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b. Kategorisasi 

Yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan 

permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

c. Deskripsi 

Yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah ada 

terhimpun dalam uraian sistematis. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah. Dengan adanya analisis, data menjadi berarti dan berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian.
9
 Dalam penelitian ini analisis yang digunakan 

adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk 

uraian-uraian secara deskriptif.
10

 

 

 

F. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuhlah 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

 

                                                           
9
Peter Salim, Advanced English – Indonesia Dictionary(Jakarta: Modern English, 1993), 

edisike 4, hlm. 127. 

 
10

Piau.A Partantudan M. Dahlan Albarry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), 

hlm.35. 
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a. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan 

yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, 

selanjutnya diajukan kepihak jurusan perbankan syari’ah, setelah disetujui 

baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah 

diterima dan ditentukan dosen pembimbing 1 dan 2 oleh fakultas, maka 

dikonsulkan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian 

diseminarkan. 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan dan sebagaimana yang 

telah ditentukan. 

c. Tahap Pengolahan data dan Analisis Data 

Tahap ini dilakukan disemua data yang diperlukan terkumpul, kemudian 

diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, kemudian dianalisis secara 

objektif. 

d. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan) 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai 

sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan 

secara insentif kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing. Hingga 
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dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang siap untuk  dimunaqasahkan. 


