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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieled research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
1
 Dalam hal ini yang 

menjadi objek kajiannya adalah minat masyarakat Sungai Tabuk terhadap 

pembiayaan Paket Masa Depan  pada BTPN Syariah. Sedangkan subyek 

penelitian ini adalah masyarakat Sungai Tabuk yang berdagang di pasar 

Terapung Lok Baintan yang berjumlah 10 orang yaitu masyarakat (pedagang) 

yang jenis barang dagangan yang dijual berbeda-beda. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian ini berupa kualitatif yaitu, penelitian 

yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam, terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu.
2
 Penelitian ini dilakukan kepada 

sejumlah pedagang yang belum menggunakan pembiayaan Paket Masa Depan 

dan mengetahui minat mereka terhadap pembiayaan tersebut dan apa saja 

faktor penyebabnya. 

                                                           
1
Supriadi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta:UII Press, 2005) h. 34.  
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B. Lokasi Penelitian   

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Kecamatan Sungai 

Tabuk Kabupaten Banjar yaitu di Pasar Terapung Lok Baintan dan wilayah 

sekitarnya  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama baik 

individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau hasil isian 

kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.
3
 Data primer yang dimaksud 

peneliti meliputi : 

1) Identitas informan meliputi nama,  tempat tanggal lahir, pekerjaan, 

alamat dan menggali seberapa besar informan mengetahui tentang 

pembiayaan Paket Masa Depan pada BTPN Syariah. 

2) Faktor penyebab minat masyarakat terhadap pembiayaan Paket Masa 

Depan pada BTPN Syariah. 

b. Data Sekunder 

Data-data pendukung yang telah dikumpulkan. Data ini diperoleh 

dari buku-buku ataupun media yang berkaitan, data ini penulis gunakan 

untuk pelengkap data primer. 

                                                           
3
Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada,  2007) hlm. 42. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data diperoleh. 

Adapun yang menjadi sumber datanya adalah : 

a. Informan, pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, 

yakni masyarakat Sungai Tabuk yang belum menjadi  nasabah BTPN 

Syariah dan menggunakan pembiayaan Paket Masa Depan. 

b. Dokumen, yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian 

untuk melengkapi data penelitian. Sumber data dari brosur-brosur, 

formulir pendaftaran. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi merupakan serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk memahami 

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.
4
 Peneliti 

langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati minat masyarakat terhadap 

pembiayaan Paket Masa Depan. 

2. Wawancara (interview), interview is a meeting between two people to 

discuss important matters, usually rather formally.
5
 Wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

                                                           
4
Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta:  

Gramata Publishing, 2013) hlm. 93. 
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 A.S. Homby, Oxford Advabced Leraner’s Dictionary Current English, (Walton Streer: 
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sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suau topik tertentu. 

Wawancara ini dengan melakukan pertanyaan terbuka dan langsung kepada 

informan tentang penelitian ini, sehingga diperoleh data-data yang 

diperlukan penulis. Dalam penelitian ini penulis melakukan pertanyaan 

terbuka dan langsung kepada masyarakat Sungai Tabuk sehingga diperoleh 

data-data yang diperlukan penulis. 

3. Dokumentasi, yaitu  suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.
6
 

Dokumentasi yang dimaksud adalah pengumpulan data penelitian yang 

dilakukan melalui sumber data dari brosur-brosur, formulir pendaftaran. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing, yaitu penulis mempelajari kembali  semua data yang terkumpul 

kemudian dikoreksi untuk memastikan bahwa data tersebut telah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

b. Klasifikasi merupakan usaha menggolongkan, memilih, dan 

mengelompokan data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat dan 

ditentukan oleh peneliti. Data yang dikumpulkan peneliti dikelompokkan 

sesuai dengan kronologis dan jenis permasalahan yang diteliti. 

                                                           
6
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2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.
7
 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dan 

dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana teknik yang digunakan dalam menganalisis data. 

Kemudian bermaksud membuat simpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 
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