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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
1
 Penelitian 

lapangan (field research) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang 

diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden atau 

informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, 

wawancara dan sebagainya.
2
 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif yaitu 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak 

menggunakan prosedur statistik, dimana penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomina. Dalam hal ini peneliti hanya ingin 

mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.
3
 Penelitian ini 

memfokuskan  kajian pada minat Pedagang Dodol Asli Kandangan terhadap 

penggunaan jasa keuangan di lembaga perbankan syariah. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah di Kota Kandangan, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis 
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memilih lokasi ini karena di tempat ini terdapat banyak pembuat dan pedagang 

dodol asli Kandangan, dan penulis ingin mengetahui minat dari pedagang dodol 

asli Kandangan terhadap penggunaan jasa keuangan dilembaga perbankan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi 

sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui suatu 

metode atau instrumen pengumpulan data.
4
 Data pada penelitian ini adalah data 

yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas Pedagang Dodol Asli Kandangan 

b. Gambaran umum tentang Pedagang Dodol Asli Kandangan 

c. Minat Pedagang Dodol Asli Kandangan terhadap penggunaan jasa 

keuangan di lembaga perbankan syariah. 

d. Faktor-faktor yang memengaruhi minat Pedagang Dodol Asli 

Kandangan terhadap penggunaan jasa keuangan di lembaga 

perbankan syariah. 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang dapat 

diperoleh.
5
 Sumber data dari penelitian ini adalah pedagang dodol asli Kandangan 

yang berada di Kota Kandangan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa cara untuk mengumpulkan data, pada penelitian ini penulis 

menggunakan teknik wawancara dan dokumenter yaitu: 

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si pewancara dengan 

responden dengan menggunkan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara).
6
 Pada teknik ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan 

para informan mengenai masalah yang diteliti dengan mengacu pedoman 

wawancara yang telah disiapkan. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada 

10 orang pedangang dodol asli Kandangan yang telah setuju untuk diwawancarai. 

 Dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi adalah teknik 

pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di 

dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen 

tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat 
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pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, 

kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.
7
  

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah data tergali dan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan 

pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 

a) Editing, yaitu penyeleksian secara selektif dan intensif terhadap data 

yang telah diperoleh sehingga diperoleh data yang sempurna dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

b) Klasifikasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami. 

c) Interpretasi, merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang 

lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian.
8
 

2. Analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, kemudian ditarik beberapa kesimpulan mengenai minat pedagang 

dodol asli Kandangan terhadap penggunaan jasa keuangan dilembaga 

perbankan syariah. 
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F. Prosedur Penelitian 

Agar penelitian secara sistematis, maka ditempuh tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini Penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, selanjutnya 

diajukan kepada pihak jurusan Ekonomi Syariah untuk mempertimbangkan 

penelitian yang akan diangkat, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Setelah 

disidangkan oleh pihak Biro Skiripsi dan diterima pada tanggal 13 Maret 2018, 

kemudian keluar surat penetapan judul dan pembimbing dengan Nomor: B-

1006/Un.14/III.5/PP.00.9/04/2018 maka dilakukan perbaikan seperlunya 

mengenai permasalahan yang akan diangkat dan di seminarkan pada tanggal 07 

Mei 2018. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini Penulis berusaha mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana 

yang telah ditentukan. Yaitu dengan mengajukan permohonan riset yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan nomor surat: B-

1344/Un.14/III.5/PP.00.9/05/2018. 
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3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik pengolahan data, kemudian 

dianalisis secara kualitatif yang kesemuanya dituangkan dalam laporan penelitian 

pada bab IV. 

4. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing  hingga dianggap baik 

dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap 

dimunaqasyahkan. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan) 

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan 

dianalisis dengan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan oleh dosen 

pembimbing. Selajutnya disusun dalam bentuk skripsi. 

 

 

 

 


