
 

50 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat field research.
1
 Yaitu 

penulis akan meneliti dan mengamati secara langsung tentang objek penelitian 

dilapangan secara faktual dan cermat. Jenis penelitian ini digunakan untuk 

mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan serta 

fenomena sebenarnya yang terjadi dilapangan kemudian melaporkannya sebagaimana 

adanya. Sedangkan untuk Pendekatan Penelitian penulis menggunakan pendekatan 

yang bersifat kualitatif yaitu yang menyangkut tentang keadaan yang ada di lapangan 

yang diteliti, diamati berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriftif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, 

peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam dari pelaku yang diamati.
2
 

 

 

 

 

                                                           
1
Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34. 

2
Ibid., hlm. 50. 
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B. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi pada Sekretariat di Kantor 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin Kalimantan 

Selatan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian 

ini yang menjadi sumber utamanya adalah Ketua MES Bapak Drs. 

Indrajaya Said, Ketua II Bapak Dr. H. Sukarni, M. Ag dan sekretaris Ibu 

Rohana Faridah, S.E., M.M. yang dapat memberikan penjelasan mengenai 

Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) wilayah Kalimantan Selatan 

dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah. 

b. Data sekunder yaitu data pelengkap untuk menunjang data primer. Data 

sekunder diperoleh dari semua orang atau referensi yang dapat memberikan 

informasi mengenai Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) wilayah 

Kalimantan Selatan dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah. 

2. Sumber Data adalah subjek dari mana data diperoleh.
3
 Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara terstruktur maupun 

tidak terstruktur kepada informan atau responden orang yang memberikan 

                                                           
3
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian melalui Pendekatan Praktis, edisi revisi VI (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta), hlm. 129. 
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informasi yang ingin digali penulis yaitu pengurus masyarakat ekonomi 

syariah di Kalimantan Selatan. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya 

jawab langsung kepada para informan penelitian dengan pedoman wawancara 

yang telah penulis tetapkan sehingga diperoleh data-data yang diperlukan 

penulis.
4
 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field 

research) adalah metode pengumpulan data di mana peneliti langsung terjun ke objek 

yang diteliti, melalui: 

1. Penelitian Pustaka (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan 

cara membaca buku, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

judul penelitian yang dibahas.
5
 

2. 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 nonpartisipan yaitu dalam observasi ini peneliti 

                                                           
4
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 

50. 

5
Ibid., hlm. 65. 
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tidak terlibat langsung dengan aktifitas orang-orang yang sedang diamati 

hanya sebagai pengamat independen.
6
 

3. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada para 

responden dan informan penelitian dengan pedoman wawancara yang telah 

penulis tetapkan sehingga diperoleh data-data yang diperlukan penulis.
7
 

4. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan 

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari hasil perkiraan.
8
 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data secara kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

literatur pendukung lainnya. Dalam proses pengolahan data ada sejumlah langkah-

langkah ilmiah yang perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. 

Dari beberapa referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data.
9
 

                                                           
6
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 2008), 

hlm. 108. 

7
http://bahasaindonesiaanna.blogspot.co.id/2010/05/ wawancara -adalah.html (5 Desember 

2016). 

8
Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 15. 

9
Kuncoro Mudrajad, Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi 

(Yogyakarta: Upp Stim Ypkn, 2007), hlm. 23. 
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Untuk mengolah data yang diperoleh dari wawancara dan literatur pendukung 

lainnya menggunakan teknik:
10

 

1. Editing yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dan 

mengoreksi sehingga kelengkapan data, kejelasan serta kesempurnaannya 

dapat diketahui.
11

 

2. Kategorisasi yaitu semua data yang terkumpul dikelompokan sesuai dengan 

jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.
12

 

3. Interpretasi yaitu penulis memberikan penafsiran atau pemahaman terhadap 

data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna 

yang disajikan.
13

 

 

F. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu 

dengan cara melakukan penalaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil 

penelitian setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah mengenai 

peran masyarakat ekonomi syariah wilayah Kalimantan Selatan dalam 

memasyarakatkan ekonomi syariah dengan menggunakan bab landasan teori. 

 

                                                           
10

Muhaimin, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2010), hlm. 127. 

11
Ibid., hlm. 128. 

12
Kuncoro Mudrajad, op. cit., hlm. 72. 

13
Michelle laird, Pengertian Pengolahan Data For Skripsi (Publish, 12 juli 2015), 

http://www.scribd.com/press. html. (15 september 2016). 

http://www.scribd.com/press
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G. Tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan yang tidak terlepas 

dari hasil konsultasi kepada dosen pembimbing yaitu sebagai berikut:  

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari secara langsung dan seksama masalah 

yang akan diteliti dan akan terjun langsung ke lapangan. Hasilnya kemudian 

dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul “Peran 

Masyarakat Ekonomi Syariah wilayah Kalimantan Selatan dalam 

Memasyarakatkan Ekonomi Syariah”. Untuk mendapatkan hasil yang 

sempurna maka penulis selalu melakukan konsultasi kepada dosen penasehat, 

Biro Skripsi dan Ketua Jurusan Perbankan Syariah dalam rangka penyusunan 

proposal, kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam, setelah proses sidang yang dilakukan oleh Biro Skripsi baru 

ditetapkannya dan dinyatakan diterima, kemudian keluar Surat Penetapan 

Judul dan Dosen Pembimbing I dan II, selanjutnya dikonsultasikan kembali 

untuk diadakan perbaikan lalu diseminarkan serta keluarnya surat telah 

melaksanakan seminar setelah itu barulah melakukan perbaikan-perbaikan 

untuk penyempurnaan proposal skripsi tersebut. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian sesuai dengan lokasi penelitian 

yang ada yaitu penulis mengambil lokasi pada Sekretariat masyarakat 

ekonomi syariah (MES) di Kantor Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jl. A. 
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Yani Km 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kemudian penulis 

mengajukan surat riset dan berusaha untuk mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dengan menggunakan teknik wawancara. Pada tahapan ini penulis 

mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada 

responden dan informan serta mengumpulan dokumen-dokumen dari pihak 

bank yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data telah dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dengan 

menggunakan teknik editing dan kodefikasi selanjutnya untuk memperoleh 

kesimpulan mengenai permasalahan ini data tersebut dianalisis secara 

kualitatif. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan 

dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh Dosen 

Pembimbing I dan II. Selanjutnya disusun dalam bentuk Skripsi dan siap 

dimunaqasahkan di depan tim penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 


