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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat field research, yaitu penulis 

meneliti dan mengamati secara langsung tentang objek penelitian dilapangan secara 

factual dan cermat.1Jenis penelitian ini digunakan untuk mengungkap dan menjawab 

pertanyaan tentang keputusan mahasiswa jurusan perbankan syariah angkatan 2014 

dan 2015 menggunakan produk tabungan di bank konvensional. 

b. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif. Sebagaimana pendapat 

bogdan dan taylor, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.2 

Penelitian deskriptif adalah menggunakan metode yang bertujuan membuat 

gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai data, sifat-sifat, serta 

hubungan fenomena-fenomena yang diteliti (yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

                                                           
1Supardi, metode penelitian ekonomi dan bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34. 
2Moleong, metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2006), hlm. 4. 
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menggambarkan apa adanya kenyataan di lapangan terkait dengan masalah yang 

diteliti).3 

Sifat penelitian ini bersifat studi kasus kerkenaan dengan keputusan mahasiswa 

jurusan perbankan syariah angkatan 2014 dan 2015 menggunakan produk tabungan 

bank konvensional. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Kampus UIN Antasari Banjarmasin Beralamat jalan 

A. Yani Km 4, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa jurusan perbankan syariah angkatan 

2014 dan 2015 UIN Antasari Banjarmasin yang menggunakan produk tabungan bank 

konvensional. Subjek penelitian ini di tentukan berdasarkan purposive sampling yakni 

merupakan teknik yang di dasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang 

dipilih, karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan 

dan dengan pertimbangan tertentu.4 

                                                           
3DjajasudarmaT Fatimah, Metode Linguistik Ancangan Metode Penelitian dan Kajian, 

(Bandung: Reflika Aditama, 2006), hlm. 5. 
4Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi, (jakarta: Salemba 

Humanika, 2015), hlm. 170. 
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Untuk lebih mudah dalam menentukan subjek yang akan diteliti, maka peneliti 

merumuskan kriteria, yaitu: 

a. Merupakan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan 

Syariah Angkatan 2014 dan 2015 yang sudah mempelajari tentang 

perbankan syariah, yang sudah diberikan di mata kuliah. 

b. Mahasiswa yang hanya menggunakan produk tabungan kurang lebih 1 

tahun 

c. Hanya menggunakan tabungan bank konvensional  

 

2. Objek Penelitian  

Objek yang diteliti adalah alasan keputusan mahasiswa jurusan perbankan 

syariah angkatan 2014 dan 2015 menggunakan produk tabungan di bank konvensional 

dan faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa menggunakan produk tabungan 

bank konvensional. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data dalam penelitian ini adalah berupa yakni : 

a). Identitas responden meliputi nama, jurusan, lokal, angkatan. 

b). Alasan responden menggunakan produk tabungan bank konvensional 

c). Faktor yang memengaruhi responden dalam mengambil keputusan 
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2. Sumber Data 

a. Responden yaitu 10 (sepuluh) mahasiswa jurusan perbankan syariah yang 

menggunakan produk tabungan di bank konvensional dari angkatan 2014 dan 

2015 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala apa yang tampak pada objek penelitian.5 Dilakukan 

dengan melakukan pengamatan langsung kepada para responden 

untuk mengetahui karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Wawancara ( interview), dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula. Teknik ini 

berupa tanya jawab secara langsung dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang telah dipersiapkan  kepada informan untuk  menggali 

data, baik data pokok, data penunjang atau hal lain yang diperlukan. 

3. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data melalui 

sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa 

dokumen tertulis maupun dokumen terekam.6 yaitu mencari data 

                                                           
5Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 72. 
6 Ibid., hlm. 76. 
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mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-

buku, surat kabar, majalah, internet, dan sebagainya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan suatu cara yang dilakukan dengan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat di baca dan ditafsirkan. Untuk 

mengolahan data yang terkumpul, penulis menggunakan berbagai teknik, yaitu: 

a. Editing, Teknik ini digunakan untuk mengecek semua data yang sudah 

terkumpul untuk mengetahui apakah semua data yang diperlukan sudah 

lengkap, jelas, dan dapat dipahami. 

b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis 

dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan dan menggambarkan data yang telah ada 

terhimpun dalam uraian sistematis. 

2. Analisis Data  

Setelah data disajikan dan di interpretasikan kemudian di adakan analisis data, 

dengan demikian pokok permasalahan yang dirumuskan dapat tergambar dengan jelas.  

Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan melakukan penalaahan dan pengkajian secara mendalam 
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terhadap hasil penelitian dan mengacuan pada landasan teoritis serta literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

G. Prosedur Penelitian  

Adapun prosedur penelitian ini terbagi  dalam beberapa tahap, yaitu : 

1. Tahap Perencanaan  

a. Penjajakan Lokasi penelitian dengan berkonsultasi dengan beberapa mahasiswa 

jurusan perbankan syariah angkatan 2014 dan 2015 yang akan diteliti tentanng 

keputusan memilih produk tabungan bank konvensional. 

b. Setelah menentukan masalah, maka penulis berkonsultasi dengan pembimbing 

akademik lalu membuat desain proposal skripsi. 

c. Mengajukan desain proposal 

 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksankan seminar proposal pada hari seni tanggal 07/05/2018 pada jam 

15.30-17.00. 

b. Meminta surat perintah riset dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin. 

c. Menyampaikan Surat perintah riset kepada pihak-pihak yang berwenang. 
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3. Tahap Pelaksanaan  

a. Menghubungi informan untuk menggali data sesuai dengan teknik yang telah 

disampaikan. 

b. Pengumpulan data 

c. Pengolahan dan penganalisisan data  

d. Menyimpulkan hasil penelitian 

 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi sambil berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing. 

b. Setelah laporan sempurna, meminta persetujuan dari dosen pembimbing. 

c. Diperbanyak dan diajukan ke sidang munaqasah skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

 

 


