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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu: dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali dan meneliti 

data yang berkenaan dengan prospek bank sampah  di Banjarmasin dalam aspek 

pelestarian alam.  

Adapun pendekatan ini bersifat analisis deskriptif yaitu memberikan 

gambaran dengan kata-kata angka, tabel serta grafik yang jelas dan terperinci 

supaya didapatkan hasil yang sempurna. . 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang penulis ambil untuk penelitian adalah bank sampah Green 

Antasari yang ada di Kampus IAIN Antasari Banjarmasin. Bank Sampah Green 

Antasari adalah bank sampah yang menjadi obyek penelitian ini dikarenakan bank 

sampah ini bisa dibilang pelopor bank sampah khususnya di Perguruan Tinggi 

yang ada di Kalimantan Selatan dan juga langsung dinanungi oleh Badan 

Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Selatan serta pihak kampus yaitu tepatnya 

oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Untuk pengelolanya adalah dari 

mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang kebanyakan dari jurusan 

Ekonomi Syariah. Bank sampah ini sudah berjalan cukup lama dengan omset 

yang cukup lumayan, nasabahnya juga kebanyakan dari mahasiswa, dosen dan 

karyawan yang ada di kampus IAIN Antasari Banjarmasin tersebut yang 
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menyetorkan sampahnya untuk dijadikan tabungan yang nantinya  bisa ditukarkan 

dengan uang .  

C. Subjek Dan Objek penelitian 

Subjek utama penelitian ini adalah Pengurus Bank Sampah yang ada di 

Banjarmasin khususnya Bank Sampah Green Antasari yang berada di Kampus 

IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah prospek dari bank 

sampah dalam mengelola sampah dan menjadikannya sumber pendapatan 

tambahan bagi para nasabah bank sampah tersebut dan juga mengurangi volume 

sampah yang tidak terkelola dengan baik. 

D. Data dan Sumber data 

1. Data 

Adapun data yang akan digali penulis dalam penelitian ini adalah meliputi: 

a. Deskripsi mengenai gambaran umum penelitian ini yaitu tentang profil 

Bank Sampah Green Antasari . 

b. Jenis sampah yang bisa dijadikan pendapatan tambahan. 

c. Data-data yang berhubungan dengan bank sampah tersebut. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data ini adalah  : 

a. Responden, yaitu : Direktur bank sampah dan nasabah bank sampah, dan 

juga catatan atau berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian khususnya 

tentang bank sampah Green Antasari. 
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b. Data atau berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian khususnya 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu penulis langsung terjun kelapangan untuk mendata apa 

yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Wawancara yaitu penulis langsung melakukan tanya jawab seputar bahan 

penelitian. 

c. Dokumenter, ialah menghimpun data fisik terkait permasalahan yang 

diteliti seperti profil bank sampah, pengelolaan bank sampah dan sistem 

operasional bank sampah tersebut. 

F. Tekhnik pengelolaan dan analisis data 

a. Tekhnik Pengelolaan Data 

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dilanjutkan pengelolaan data 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Editing, yaitu penyeleksian secara selektif dan intensif terhadap data 

yang telah diperoleh sehingga diperoleh data yang valid. 

2) Katagorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan 

mudah dipahami 

3) Interpretasi data yaitu menafsirkan data-data sesuai jenisnya masing-

masing. 

4) Tabulasi yaitu penulis membuat tabel-tabel untuk mengelompokan data-

data tersebut. 
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b. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

berupa uraian dalam bentuk tulisan dan angka yang menggambarkan validitas data 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjaditolak ukur 

dalam analisi adalah pengkajian kembali data yang diperoleh dengan mengolah 

kembali data dan melandaskannyapada teori, sehingga didapatkan suatu 

kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

G. Prosedur Penelitian. 

Adapun beberapa tahapan penelitian yang ditempuh penulis dalam 

menyelasaikan penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah 

yang siap dimunaqasyahkan yaitu sebagai berikut 

a. Tahapan Pendahuluan, meliputi: 

Pada tahap ini penulis mengadakan observasi awal dalam rangka 

mengetahui langsung terhadap objek yang akan diteliti. Selanjutnya, akan 

dituangkan dalam bentuk desain proposal yang berjudul: “Prospek Bank Sampah 

Green Antasari Dalam Aspek Ekonomi Dan Pelestarian Alam”, setelah itu 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan meminta persetujuan. Selanjutnya, 

dimasukkan 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 bagi yang kurang dan 

kemudian diseminarkan. 

b. Tahapan Pengumpulan Data 
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Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan langsung  tanya jawab kepada 

para responden dan informan, sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait 

dengan permasalahan yang diteliti penulis. 

Untuk melakukan riset ini maka diperlukan waktu selama 2 (dua) bulan 

sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 

c. Tahapan Pengelolaan dan Analisis Data 

Setelah semua data diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengelola data 

tersebut dengan menggunakan tekhnik editing dan ketagorisasi yang semuanya 

dituangkan dalam laporan penelitian pada bab IV. Kemudian data tersebut 

dianalisis secara kualitatif berdasarkan jenisnya yang semoga bisa berguna untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan. 

d. Tahapan Penyusunan 

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan secara intensif  kepada Dosen Pembimbing I dan Dosen 

Pembimbing II. Hingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan. 

 


