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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni 

penelitian yang menggunakan data dan informasi yang langsung ditemukan di 

lapangan.1 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif. Artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi dan lain-lain. 

Qualitative research is a from of social inquiry that focuses on the way 

people interpret and make sense of their experiences and the world in which 

they live. A number of different approaches exist within the wider framework of 

this type of research, but most of these have the same aim: To understand the 

social reality of individuals, groups and cultures. Researchers use qualitative 

approaces to explore the behavior, perspectives and experiences of the people 

the study. The basic of qualitative researche lies in thr interpretive approach to 

social reality.2 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah pada Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah 

kota Amuntai. Yang beralamat di Jl. Rakha Pekapuran, Amuntai, Kecamatan 

Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

                                                             
1M. Ma’ruf Abdullah, Metode Penelitian Kuantitatif (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2015), hlm. 219. 

 
2Sari Wahyuni, Qualitative Research Method: Theory and Practic (Jakarta: Salemba 

Empat, 2012), hlm. 2. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu permasalahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas informan terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, kelas 

dan memiliki rekening di bank mana. 

b. Data penunjang merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari santriwati Madrasah 

Aliyah Normal Islam Puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang tinggal di 

asrama dan telah menempuh pendidikan minimal satu tahun serta memiliki 

rekening di bank konvensional. Santriwati yang memenuhi kriteria ini ada 

sepuluh orang.3 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan hal penting dalam suatu penelitian, untuk memperoleh 

data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

                                                             
3Rofiah, Ketua Asmara Puteri Rasyidiyah Khalidiyah Kota Amuntai, Wawancara Pribadi, 

Amuntai 12 September 2018. 
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yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

informan yang lebih mendalam dan jumlah informan sedikit atau kecil.4  

Conducting a qualitative interview is different from everyday 

conversation. First, researcher should be aware of the essence that interview is 

a research tool and reseaecher has to write a god report. Therefore, 

researcher has to prepare properly their research protocol and focus their 

question. We also need to be aware that good interview skills, require practice 

and reflection. Finally, beyond the acquisition of interview skils, interviewing 

is a philosophy of learing. The interviewer becomes a student and then tries to 

get people to describe their experiences in their own terms. The result are 

imposed obligations on both sides. The qualitative researcher’s philosophy 

determines what is important, what is ethical, and completeness and accuracy 

of the results.5 

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan 

tanya jawab kepada santriwati Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri 

Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil 

wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian mempunyai dua 

makna sebagai alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, 

rekaman, ataupun yang dihasilkan oleh seorang peneliti. Dokumen bentuk ini 

lebih cocok disebut sebagai dokumentasi kegiatan.6 

 

 

 

                                                             
4Sugiyono, Metodologi Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 157. 

 
5Sari Wahyuni, Qualitative Researche Method: Theory and Practic (Jakarta: Salemba 

Empat, 2015),  hlm. 51. 

 
6Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing 

Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah masuk ke responden 

mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Jadi editing adalah pekerjaan 

mengoreksi atau melakukan pengecekkan.7 Dengan hal tersebut peneliti 

menyeleksi data yang telah di ambil dari wawancara, observasi nonpartisipan 

dan teknik dokumentasi, dengan mempelajari kembali semua data tentang 

preferensi santriwati Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri Rasyidiyah 

Khalidiyah Amuntai dalam menggunakan jasa bank konvensional. Sehingga 

kelengkapan data dan kejelasan serta kesempurnaannya dapat diketahui. 

b. Pengklasifikasian data 

Pengklasifikasian data yaitu dilakukan dengan menggolongkan aneka 

ragam jawaban kedalam kategori-kategori yang jumlahnya terbatas.8 

Peneliti melakukan penyusunan dan pengelompokkan terhadap data 

tentang preferensi santriwati Madrasah Aliyah Normal Islam Puteri Rasyidiyah 

Khalidiyah Amuntai dalam menggunakan jasa bank konvensional. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

 

 

                                                             
7Ibid., hlm. 67. 

 
8Ibid, hlm. 67. 
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2. Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai sosial, akademis dan ilmiah.9 Peneliti dalam hal ini menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap 

penelitian mengenai preferensi santriwati Madrasah Aliyah Normal Islam 

Puteri Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai dalam menggunakan jasa bank 

konvensional. 

 

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 dimasukan pada biro 

skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan dengan cara wawancara dan 

observasi kepada informan serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

                                                             
9Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 69. 
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3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dengan 

menggunakan teknik editing, klasifikasi dan deskripsi selanjutnya data tersebut 

dianalisis secara kualitatif. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian dengan bimbingan dan 

koreksi dari dosen penasehat demi tercapainya hasil yang di inginkan. 

Selanjutnya disususn dalam bentuk skripsi dan setelah disetujui maka 

dilakukan pengadaan yang kemudian dimunaqasahkan. 

 

 


