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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitiaan yang dilakukan dengan datang 

langsung kelapangan untuk menggali dan memperoleh data yang 

berkenaan dengan faktor-faktor sekolah dasar IT An-Nahl 

menggunakan bank syariah mandiri sebagai bank operasional sekolah di 

kabupaten tabalong. 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah studi kasus kualitatif, yaitu penelitian 

yang berusaha untuk menuturkan peristiwa yang ada berdasarkan data-

data hasil dari observasi dan wawancara dengan pihak Sekolah Dasar IT 

An-Nahl Kabupaten Tabalong yang menjadi informan dalam penelitian 

ini. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini yaitu : 

1. Yayasan Ashabul Kahfi yang menaungi Sekolah Dasar An-Nahl 

Kabupaten Tabalong yang beralamatkan di Jl. Citra Rumah Lebah 

Komp. Citra Plambon Raya Kelurahan Pembataan Kecamatan 

Murung Pudak. 
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2. Sekolah Dasar IT An-Nahl Kabupaten Tabalong yang 

beralamatkan di Jl. Tanjung Selatan Simpang Noor Aidi RT. 06 

Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pihak yayasan Sekolah Dasar An-

Nahl Kabupaten Tabalong, atau pihak pengambil keputusan di Sekolah 

An-Nahl Kabupaten Tabalong. 

Objek penelitian ini adalah keputusan Sekolah Dasar IT An-Nahl 

Kabupaten Tabalong menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai Bank 

Operasional Sekolah di Kabupaten Tabalong. 

C. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi: 

1. Profil lembaga yang bersangkutan 

2. Alasan informan memilih bank syariah mandiri 

3. Jenis produk yang digunakan oleh informan 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak Sekolah Dasar An-

Nahl Kabupaten Tabalong dan Yayasan Ashabul Kahfi Kabupaten 

Tabalong. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data dilapangan 

maka teknik yang digunakan adalah  
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1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan interview 

pada salah satu atau beberapa orang yang bersangkutan,1 

wawancara merupakan pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dengan dijawab 

secara lisan pula, dengan cara kontak langsung antara peneliti 

dengan subjek yang diteliti.2 

2. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti sehingga data yang diperoleh lengkap, sah 

dan bukan perkiraan.3 

3. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan 

yang digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data-

data yang terkumpul dari informan, untuk mengetahui 

kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan 

                                                           
1 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metedologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.62. 

2 Amirul Hadi dan Hariyono, Metedologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pusta Setia, 

2005), hlm.135. 

 
3 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm.152. 
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penggalian lebih lanjut bila diperlukan, agar dapat melanjutkan 

ketahap penyempurnaan. 

2. Kategorisasi, yaitu melakukan penilaian terhadap data yang 

sudah diedit berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun 

secara sistematis. 

b. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara 

menelaah dan mengkaji secara mendalam terhadap data yang didapat, 

sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan 

dalam kajian ilmiah 

F. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka 

ditempuhlah tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan ini, penulis mempelajari dan menelaah secara 

intensif terhadap subjek dan objek yang diteliti dan selanjutnya 

dituangkan dalam desain operasional, kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen penasehat untuk meminta arahan den persetujuannya 

dan dimasukkan kebiro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

setelah diterima lalu diadakan Seminar Desain Operasional Skripsi. 
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b. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penulis terjun kelapangan dengan melakukan 

menghimpun data dari informan, sehingga diperoleh data secara jelas 

berkaitan dengan objek penelitian. 

c. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah dua hasil penelitian yang diperlukan terkumpul, 

kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, untuk 

memperoleh kesimpulan penyebab tidak tercapainya pembiayaan, 

maka penulis menganalisis secara objektif dnegan pedoman pada 

landasan teoritis yang telah disusun. 

d. Tahap Penyusunan/penyempurnaan 

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan seluruh 

berdasarkan sistematika yang ada. Untuk kesempurnaanya, maka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing 

pembimbing. Setelah mendapat persutujuan dan dianggap sempurna 

sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan 

siap untuk dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi. 

 


