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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang 

dilakukan penulis secara langsung meneliti ke lapangan untuk menggali dan 

memperoleh data yang diinginkan oleh penulis. Adapun sifat dari penelitian 

ini adalah kualitatif, yang mana untuk mendeskripsikan secara sistematis 

mengenai fakta-fakta serta menganalisis dan menetapkan hubungan antara 

fenomena yang diselidiki pada masa sekarang. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini berlokasi di Pasar Keramat dan Pasar Sejumput yang 

mana pasar Keramat berada di jalan Suka Bumi dan pasar Sejumput berada di 

jalan Muchran Ali Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. 

Alasan memilih lokasi di Kecamatan Baamang Kabupaten kotawaringin timur 

karena di Kecamatan dan Kota tersubut antusias masyarakatnya dalam 

menabung di perbankan syariah cukup tinggi khususnya pedagang sedangkan 

mereka tidak mengerti tentang sistem bank syariah, untuk lebih 

memperkenalkan lagi bank syariah kepada masyarakat yang blm tahu 

khususnya di Kecamatan Baamang. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas responden, meliputi: nama, umur, pendidikan terakhir, 

jenis dagangan, penghasilan perbulan. 

b. Faktor apa yang mempengaruhi pedagang menggunakan produk 

tabungan Bank Syariah. 

 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi sumber data adalah: 

a. Responden, yaitu para pedagang pasar Keramat dan pasar 

Sejumput yang menggunakan produk tabungan Bank Syariah, yang 

dimana dalam penelitian ini menggunakan sampel acak untuk pasar 

Keramat 10 responden dan pasar Sejumput 10 responden sehingga 

jumlah responden yang diambil adalah 20 orang. 

b. Dokumentasi, yaitu seluruh dokumen atau berkas-berkas penting 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis 

dan seluruh data yang sudah diyang berkaitan dengan penelitian 

guna untuk melengkapi data dalam penelitian ini. 
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D. 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.
1
 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Wawancara, yaitu dengan melakukan percakapan langsung dengan 

responden yang dapat memberikan informasi yang diperlukan peneliti. 

 

E. Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan teknik pengolahan data 

melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a) Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data-data 

yang terkumpul dari informan untuk mengetahui kekurangan dan 

kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut 

bila diperlukan, agar dapat melanjutkan ke tahap penyempurnaan. 

b) Interpretasi, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data yang 

telah diperoleh dalam bentuk uraian. 

 

 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 401. 
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2. Teknik Analisis Data 

Analisis data ini dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat respoden, apa 

adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula 

dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku, berfikir, 

berperasaan, dan bertindak, dengan melakukan penelaahan dan pengkajian 

secara mendalam terhadap hasil penelitian mengenai Analisis Perilaku 

Pedagang Pasar Keramat dan Pasar Sejumput Terhadap Produk Tabungan 

Perbankkan Syariah. 

 

3. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuhlah 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini, penulis mempelajari dan menelaah secara intensif 

terhadap subjek dan objek operasional, kemudian akan dikonsultasikan 

dengan dosen penasehat untuk meminta arahan dan persetujuannya serta 

dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, setelah 

diterima lalu diadakan seminar operasional skripsi. 

 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penulis meneliti langsung ke lapangan dengan 

melakukan penghimpunan data dari para responden, sehingga diperoleh 
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data secara jelas yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan 

oleh penulis ini. 

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian yang diperlukan terkumpul, 

kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk 

memperoleh kesimpulan akhir dari penelitian ini. 

d. Tahap Penyusunan Akhir 

Pada tahap ini, penulis melakukan penyusunan secara 

menyeluruh berdasarkan sistematika yang ada. Untuk 

kesempurnaannya, maka akan dikonsultasikan kepada dosen penasehat 

dan asisten penasehat. Setelah mendapat persetujuan dan dianggap 

sempurna sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi dan siap untuk dimunaqasyahkan di hadapan tim penguji 

skripsi. 

 

 

 

 

 


