BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung
ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari pihak
yang dapat diamati.63
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Kalsel Syariah Kedai
Paringin, Jl. A. Yani Kelurahan Batu Piring Paringin.
B.

Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki data
mengenai variable-variabel yang diteliti.64 Subjek dari penelitian ini adalah
karyawan yang berjumlah 4 orang yakni Hendra Hermawan, Nodiya
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Vustasika Gamami, M. Esa Firdaus dan Indra Dharmawan yang khusus
menangani penghimpunan dana dalam produk tabungan haji di Bank Kalsel
Syariah Kedai Paringin.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah sarana atau tujuan utama penelitian.65 Objek
penelitian dalam penelitian ini yaitu strategi penghimpunan dana dalam
produk tabungan haji dan apa saja faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam
penghimpunan dana produk tabungan iB haji Ar-Rahman pada Bank Kalsel
Syariah Kedai Paringin.
C. Data dan Sumber Data
1. Data
Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:
a. Identitas informan.
b. Strategi penghimpunan dana dalam produk tabungan iB Haji ArRahman pada Bank Kalsel Syariah Kedai Paringin
c. Apa saja faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam penghimpunan
dana produk tabungan iB Haji Ar-Rahman pada Bank Kalsel Syariah
Kedai Paringin.
d. Gambaran umum lokasi penelitian.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek
penelitian.66 Yang dimaksud data primer disini adalah data yang didapat
melalui wawancara atau interview langsung dengan pegawai Bank
Kalsel Syariah Kedai Paringin.
b. Sumber Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh
secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik.67
Seperti data dari Bank Kalsel Syariah Kedai Paringin, buku-buku
pendukung, skripsi, jurnal, majalah, internet dan sebagainya yang
berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah
sebagai berikut:
1.

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada satu
atau beberapa orang bersangkutan.68 Dengan melakukan pertanyaan
terbuka dan langsung kepada para informan, sehingga diperoleh data-data
yang diperlukan penulis.

2.

Dokumentasi,

yaitu

suatu

cara

pengumpulan

data-data

yang

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah
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yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan
berdasarkan perkiraan.69

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data yang dipergunakan penulis adalah sebagai
berikut:
a. Editing (penyeleksian), yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali
kelengkapan, kejelasan, kesempurnaan data yang diperoleh di
lapangan sehingga diperoleh data yang valid.
b. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyususun kembali data yang
telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.
c. Interpretasi yaitu memahami dan memberikan penafsiran serta
penilaian dari hasil penelitian sehingga terlihat jelas makna seluruh
data.
2. Analisis Data
Setelah data diolah sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data
di atas, selanjutnya penulis melakukan analisis data tersebut dengan
menggunakan analisis deskriptif yang pembahasannya mengenai strategi
penghimpunan dana dalam produk tabungan haji iB Ar-Rahman pada Bank
Kalsel Syariah Kedai Paringin, dimana data yang diperoleh dari hasil
wawancara dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teori.
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Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada
adanya hubungan sistematis antar konsep yang sedang diteliti. Tujuannya
ialah penulis mendapatkan makna hubungan konsepsional sehingga dapat
digunakan untuk menjawab masalah masalah yang dirumuskan dalam
penelitian.70

F. Tahapan Penelitian
Adapun tahapan penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu:
a.

Tahap Pendahuluan
Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum,
kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal, lalu dikonsultasikan kepada
dosen pembimbing untuk meminta persetujuan, selanjutnya diajukan ke Biro
Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah penetapan judul serta
penetapan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, maka
dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian
diseminarkan pada hari Jumat, 8 April 2016 pukul 14.00 WITA di ruang
seminar.
b.

Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung
kepada responden dan informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan
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tentang strategi penghimpunan dana dalam produk tabungan iB haji ArRahman pada Bank Kalsel Syariah Kedai Paringin. Riset ini dilakukan dalam
kurun waktu satu bulan lebih mulai tanggal 18 April s/d 31 Mei 2016 sesuai
dengan surat riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin.
c.

Tahap Pengolahan dan Analisis Data
Apabila data sudah terkumpul kemudian data akan diolah dan dianalisis

dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan untuk mendapatkan
simpulan akhir dari penelitian ini.
d.

Tahap Penyusunan Akhir
Pada tahap ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan

dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh dosen
pembimbing. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

