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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan),  yaitu 

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada kelompok masyarakat (Sugiono, 2005, hlm. 11). Dalam hal ini peneliti 

langsung meneliti ke lokasi untuk mengambil data yang berkenaan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau 

gambaran mengenai fenomena yang diteliti. Sedangkan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012, hlm. 6). Jadi, 

penelitian ini yang menggambarkan bagaimana gambaran umum tentang alasan 

Masyarakat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Menabung di tabungan nonbank. Data-data yang dikemukakan kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan simpulan yang benar dan akurat. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Pakan Dalam yang memilih 

menabung di tabungan nonbank. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah 

gambaran masyarakat Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan menabung di tabungan nonbank dan alasannya. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran; bahan-bahan yang 

dipakai sebagai dukungan penelitian (Nur Asnawi & Masyuri, 2011, hlm. 153). Data 

yang digali dalam penelitian meliputi: 

a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber utama secara 

langsung seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data 

primer yang digali dalam penelitian ini yaitu tentang gambaran masyarakat 

di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan menabung di tabungan nonbank. 

b. Data Sekunder, merupakan data-data penunjang untuk menjelaskan data 

primer. Data sekunder ini berupa data tentang jumlah masyarakat di Desa 

Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan 

gambaran umum lokasi penelitian. 

2. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 
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Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan 

teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015, 

hlm. 187). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah masyarakat Desa 

Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data 

primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, Koran, arsip 

tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian 

ini.sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015, 

hlm. 187). Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya 

dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat 

validitas yang tinggi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan 

untuk memecahkan data dan menganalisa, masalah tersebut, maka cara yang 

ditempuh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 
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Observasi adalah cara menghimpun bahan bahan keterangan yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena yang dijadikan objek pengamatan (Djaali, 2003, hlm. 35). Peneliti 

melakukan pengamatan dan pencatatan data secara sistematik terhadap unsur- 

unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian, yakni peneliti 

melihat dan mengamati secara langsung gambaran praktik menabung antara 

masyarakat dengan pengelola tabungan. Berdasarkan data yang diperoleh 

selama observasi, selanjutnya penulis mendalami dang mengkaji data lebih 

dalam lagi, sehingga masih terdapat kekurangan-kekuragan dapat dapat dicari 

dan diperoleh serta diperjelas kembali dalam proses wawancara untuk 

menguatkan data hasil yang diperoleh selama observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sacara menghipun bahan-bahan keterangan yang 

dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka, 

dengan arah tujuan yang telah ditentukan.Wawancara  yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berupa informasi 

tentang alasan masyarakat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menabung di tabungan nonbank. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-

lain (Suharsimi Arikunto, 1998, hlm. 146). Dokumentasi data untuk 

membuktikan penelitian kerena dukumen merupakan sumber yang stabil, 

dapat berguna sebagai bukti yang pengujian dan mempunyai sifat alamiah. 
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Dokumentasi di sini adalah berkaitan dengan gambaran mengenai masyarakat 

Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

serta data jumlah penduduk. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk 

mengolah data untuk memperoleh informasi. Adapun pengertian teknik pengolahan 

data menurut para ahli diantaranya sebagai berikut: 

    Menurut John Tukey istilah teknik dalam menganalisis data penelitian 

adalah prosedur untuk menganalisis data. Prosedur ini mencakup teknik 

menafsirkan data yang sudah dianalisa dan cara merencanakan teknik pengumpulan 

data penelitian sehingga analisis menjadi lebih cepat 

    Menurut Spradley analisis data pada penelitian merupakan cara berpikir 

yang berkaitan erat dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk 

menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.  

    Menurut Sugiono analisis data dalam proses penelitian adalah suatu 

penelitian yang sulit untuk dilakukan dan dibutuhkan kerja keras, cara berpikir yang 

kreatif, dan wawasan tinggi.  

    Menurut Taylor analisis data didefinisikan sebagai proses yang merinci 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis yang 

disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. 

Dalam teknik pengolahan data dijelaskan langkah-langkah atau proses yang 

dilakukan oleh penulis dalam mengolah data-data untuk keperluan dalam 
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melakukan penelitian ini, adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam 

pengolahan data yaitu : 

1. Koleksi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

2. Klarifikasi data,yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

3. Editing data, yaitu penyelesaian secara selektif data yang diperoleh, 

melakukan perbaikan data dan melakukan penyempurnaan terhadap data 

tersebut, data-data yang diperoleh kemudian dilakukan pemeriksaan ulang 

dan dilakukan peninjauan ulang dengan lebih cermat. 

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara,dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, an membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Sugiyono, 2014, hlm. 244). 

 

F. Tahapan Penelitian 

Adapun tahap penelitian yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ii sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang siap untuk 

dimunaqasahkan, adapun tahap-tahapannya yaitu : 

1. Tahap Pendahuluan 
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Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang akan 

diteliti, untuk mendapatkan gambaran umum, dan sebagai penjajakan 

terhadap lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat  proposal 

yang berjudul “Alasan masyarakat di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha 

Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menabung di Tabungan Nonbank”. 

Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan 

meminta persetujuan untuk di masukkan ke biro skripsi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Setelah penetapan judul serta 

penetapan dosen pembimbing I (H. Badrian, S.Ag., M.Ag.) dan pembimbing 

II (Erisa Nilasari, S.P., M.P.) pada tanggal (28 Juni 2019), selanjutnya 

dikonsultasikan kembali dan diseminarkan pada tanggal (22 Nopember 

2019). 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang ada hubungannya 

dengan penelitian yang akan dilakukan dilapangan sesuai dengan lokasi dan 

metode penelitian yang ditentukan dan memohon surat riset, kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan penelitian lapangan dengan metode 

wawancara kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik 

koleksi data, klarifikasi data, editing data dan melakukan analisis data  dengan 

penelaahan secara mendalam terhadap fakta-fakta yang dicari dan 
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dihubungkan dengan teori-teori yang ada masalah tersebut dan hasilnya 

tertuang dalam bab keempat. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh 

berdasarkan sistematika penulisannya.Untuk kesempurnaanya mka 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan 

dibuktikan lembar konsultasi terlampir, hingga dianggap baik dan layak 

dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap 

dimunaqasyahkan. 


