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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana tujuannya untuk memahami 

fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang 

sedang diteliti.
1
 Dengan menggunakan jenis penelitian ini, peneliti secara 

langsung terjun kelapangan mencari data-data yang berkenaan terhadap peran 

Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan dalam meningkatkan minat menabung 

pelajar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana data yang 

didapatkan nanti berupa data informasi seperti observasi, wawancara, catatan 

lapangan dan studi dukomen. Dengan menggunakan sifat penelitian seperti ini, 

peneliti secara langsung menemukan kebenaran dari proses interaksi komunikasi 

terhadap subjek dan objek penelitian yang sedang diteliti sehingga dapat diterima 

keabsahan datanya dan dapat diterima oleh akal sehat manusia.
2
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Kalsel Cabang Syariah 

Kandangan, yang beralamatkan di Jl. P. Antasari No. 108-109 Kandangan 

Telepon (0517) 22286, 23339 Faximile (0517) 23768. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui perkataan dan tindakan 

secara langsung pada saat melakukan pengamatan dan wawancara terhadap 

informan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai informan secara 

langsung untuk menggali informasi mengenai Peran Bank Kalsel Cabang Syariah 

Kandangan dalam meningkatkan minat menabung pelajar di Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akan 

melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud peneliti meliputi buku-

buku, bahan tertulis, artikel, dokumen dan foto yang didapatkan dari berbagai 

sumber ataupun pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.
3
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2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data 

meliputi: Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang dapat memberikan 

keterangan berkaitan masalah yang diteliti yaitu Marketing Product Spesialist 

Sharia Bussines Division (1 orang dari Bank Kalsel Pusat), staf Marketing (3 

orang dari Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan serta kalangan pelajar 50 

orang yang berasal dari SMP dan SMA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

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.
4
 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. 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 partisipan dan nonpartisipan, observasi 

partisipan yaitu  suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan 

                                                           
4
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 401. 
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diobservasi. Sedangkan observasi nonpartisipan peneliti tidak berada 

didalam atau melakukan keterlibatan dalam kegiatan yang diamati. 
5
 

2. Wawancara yaitu dengan melakukan pertanyaan terbuka dan langsung 

kepada para informan, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan 

peneliti. 

3. Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang dimaksudkan untuk 

melengkapi data-data informasi dari hasil wawancara. Seperti gambar/foto, 

catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian dan lain sebagaianya.
6
 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu cara menyeleksi data yang telah diperoleh dan mempelajari 

kembali semua data peranan Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan 

dalam meningkatkan minat menabung pelajar sehingga kelengkapan data 

dan kejelasan serta kesempurnannya dapat diketahui. 

b. Klasifikasi, yaitu melakukan penyusunan dan pengelompokkan terhadap 

data tentang peran Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan dalam 

meningkatkan minat menabung pelajar di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

                                                           
5
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c. Interpretasi, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data yang telah 

diperoleh dalam bentuk uraian. 

d. Deskripsi adalah tahapan akhir proses dimana peneliti melakukan 

penguraian data, menyusun data dan diolah dengan cara yang sistematis.
7
 

 

2. Analisis Data  

Analisis data ini dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap sistem 

penelitian mengenai peranan Bank Kalsel Cabang Syariah Kandangan dalam 

meningkatkan minat menabung pelajar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari masalah yang ingin diteliti 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan pada Biro 

Skripsi Fakultas Syariah. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis menumpulkan data dengan cara observasi dan 

wawancara kepada  informan serta mengumpul dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 
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3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudiian data tersebut diolah dengan 

menggunakan teknik editing, klasifikasi, interpretasi dan deskripsi, selanjutnya 

data tersebut dianalisis secara kualitatif. 

4. Tahapan Konsultasi 

Pada tahap ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam 

rangka perbaikan dan penyusunan terhadap masalah yang dianalisis. 

5. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian dengan bimbingan dan 

koreksi dari dosen penasehat demi tercapainya hasil yang diinginkan. Selanjutnya 

disusun dalam bentuk skripsi dan setelah disetujui maka dilakukan penggandaan 

naskah yang  kemudian disidangkan dalam sidang munaqasyah. 


