
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian yaitu filed research ataupun penelitian 

lapangan, maksudnya adalah dimana peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung 

guna memperoleh data-data yang diperlukan terkait dengan masalah yang teliti. (Uha, 2012, 

hlm. 181).  

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yakini sebuah penelitian yang mengkaji baik itu perilaku, peristiwa 

maupun fenomena terhadap suatu masalah ataupun sebuah keadaan tertentu yang dijadikan 

sebagai objek penyelidikan yang nantinya hasil dari penelitian berbentuk kalimat deskriptif 

untuk memberikan makna dan penjelasan. (Sandjana, 1989, hlm. 20) 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu Kecamatan di Kota Banjrmasin yakni 

Kecamatan Banjarmasin Selatan. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian adalah para pengusaha muslim mikro yang berada di daerah 

Kecamatan Banjarmasin Selatan, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah persepsi 

pengusaha muslim mikro terhadap Asuransi Syariah.  

D. Data dan Sumber Data  

1. Data  

Data yang ingin dicari dalam penelitian ini adalah beberapa pokok yang terkait dengan:  



a. Identitas informan seperti, nama, umur, pendidikan terakhir, jenis kelamin, alamat, 

jenis usaha, nomor telpon, dsb.  

b. Persepsi pengusaha muslim mikro di Kecamatan Banjarmasin  Selatan terhadap 

Asuransi Syariah.  

 

2. Sumber Data  

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang bisa 

diper oleh , adapun yang menjadi subjek atau sumber dalam penelitian ini yaitu: Informan, 

yakini orang atau pihak yang bisa memberikan informasi secara langsung terkait dengan 

penelitian ini yaitu Para pengusaha muslim mikro.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara atau Interview 

Wawancara atau interview suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

komonikasi dengan sumber data. Dimana komonikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya 

jawab) secara lisan, baik lansung maupun tidak lansung.  (Djumhur dan surya, 1985) Teknik 

wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini, 

wawancara tersebut dilakukan dengan berdasarkan pedoman wawancara yang memuat garis 

besar dari permasalahan yang diteliti sehingga wawancara yang dilakukan lebih fokus tertuju 

kepada topik yang diteliti yaitu Persepsi Pengusaha Muslim Mikro Terhadap Asuransi Syariah.  

 

2. Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pecatatan secara 

sitematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau 



kelompok yang diteliti secara langsung sedangkan menurut margono observasi adalah 

pengamatandan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. (Rahmadi, 2011, hlm 67) 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknik observasi 

merupakanpengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan secaralangsung. Adapun 

observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni 

dimana penulis tidak ikut serta ataupun terlibat langsung dalam kegiatan orang-orang yang di 

observasi.  

 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data  

Pengolahan data adalah pengolahan data setelah data yang dicari dilapangan penelitian 

telah terkumpul. Pengolahan data dimaksudkan untuk memudhkan proses penganalisisan data 

pada proses berikutnya. Sistematis dari catatn pada tahap pengumpulan data yang berupa 

wawancara maupun observasi dengan maksud agar meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap kasus yang diangkat atau diteliti (Neong Muhadjir, 1996, hlm. 104) Hasil dari 

penelitian ini yang diperolah harus terlebih dahulu menjalani serangkaian proses analisis data 

supaya keabsahannya dapat di pertanggung jawabkan. (Haris Hardiyansyah, 2012, hlm. 158) 

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2016:244) analisis data merupakan suatu proses dalam 

mencari data dan menyusun data yang didapatkan dari hasil catatan wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan lain-lain secara sistematis melalui cara mengorganisasikan data ke dalam 

katagori, kemudian dijabarkan lagi ke dalam unit unit , lalu melakukan sintesa, setelah itu 

disusun ke dalam pola, dipilah pilah mana yang penting yang ingin dipelajari, sampai pada 

akhirnya pembuatan kesimpulan supaya lebih mudah untuk dimengerti oleh diri sendiri dan 

orang lain.  



Adapun teknik pengolahan data oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut 

: 

1. Editing atau pemeriksaan data  

Pada tahapan ini penulis meneliti kembli data-data yang sudah diperoleh terutama yang 

terkait dengan kelengkapan jawaban, kejelasan makna dan keterbatasan tulisan, serta 

relevansinya dengan data yang lain. Pada penelitian ini penulis melakukan editing terhadap 

hasi data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dukumentasi yang terkain Dengan 

Persepsi Pengusaha Muslim  Mikro Terhadap Produk Asuransi Syariah 

 

 

2. Cassifying atau klasifikasi  

pada tahapan ini penulis membuat pengelompokkan semua data-data baik data yang 

diperoleh dari hasil wawancara maupun dari hasil dukumentasi yang didapatkan dari subjek 

penelitian. Data-data tersebut kemudian dibaca dan ditelaah lebih dalam, lalu di kelompokkan 

kembali sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar semua data yang telah 

dikumpukan dapat dibaca serta dipahami dengan mudah, serta diharapkan mampu memberikan 

Informasi yang objektif sesuai dengan keperluan penulis. Kemudian data tersebut dipilih 

kembali dalam bagian-bagian yang mempunyai kesamaan atau kemiripan berdasarkan 

peroleha  data pada saat wawancara maupun dukumentasi. 

3. Verifying atau verifikasi  

Dalam tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan kembali terhadap data-data dari informan 

yang seblumnya telah didapatkan di lapangan dengan tujuan agar validasi dapat diakui dan 

dipakai dalam penelitian. 

4. Concluding atau kesimpulan  



Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam proses pengolahan data yang dilakukan oleh 

penulis, dalam kesimpulan ini yang mana nantinya menjadi sebuah data yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitia. Atau dapat disimpulkan 

secara garis besarnya tahpan ini merupakan tahap pengolahan data yang didalamnya terdiri da

ri beberapa proses sebelumnya yakni editing , classifying, verifying    

 

 

 

G. Tahapan Penelitian.  

Dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini maka penulis 

menempuh beberapa tahapan prosedur penelitian sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan  

Ditahap ini yang penulis lakukan adalah penjajakan awal dimana penulis mulai 

mengonsep judul dan mencoba mengonsultasikan pada dosen pembimbing mengenai judul dan 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Setelah mendapatkan lampu hijau dari dosen pebimbing 

maka gagasan tersebut disusun sistematis dalam bentuk proposal yang akan diajukan ke pihak 

biro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk mendapatkan surat penetapan judul dan 

pebimbing untuk kemudian berkonsultasi dengan para dosen pebimbing dalam rangka 

persiapan langkah-langkah selanjutnya.  

 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Di tahapanini setelah peneliti mendapatkan izin penelitian dari fakultas kemudian 

penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan semua data yang diperlukan di 

lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan.  

 



3. Tahapan Penyempurnaan  

 Pada tahapan ini penulis melakukan penyusunan tahap hasil penelitian yang telah diper 

oleh dengan sistematika penulisan yang telahah ditentukan oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam untuk memper oleh kesempurnaan, maka terlebih dahulu akan dikonsultasikan secara 

intensif kepada dosen pebimbing I, kemudian diadakan penyempurnaan dan perbaikan-

perbaikan sampai dianggap sempurna hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang disebut 

skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


