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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang menggunakan informan yang diperoleh dari 

sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan 

melalui instrumen pengumpulan data seperti, observasi, wawancara, dan 

sebagainya (Rahmadi, 2011, hlm. 13–14). dengan kunjungan langsung 

ketempat penelitian yang dituju untuk mendapatkan data bagaimana 

kepatuhan syariah (sharia compliance) dan dampak social (Social 

Impact) pada usaha bisnis hotel syariah di Hotel DWD Syariah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

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

perilaku yang dapat di amati sehingga menemukan kebenaran yang 

diterima oleh akal sehat manusia (Basrowi & Suwandi, 2008, hlm. 21). 

yaitu penelitian yang menggambarkan kepatuhan syariah dalam usaha 

bisnis penginapan syariah dan dampak sosial dengan adanya penginapan 

syariah di lingkungan masyarakat sekitar DWD Hotel Syariah 

Banjarmasin. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah DWD Hotel Syariah Banjarmasin, Jl. 

Kinibalu No.20, RT. 57, Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. ID. 70117.  

DWD Hotel Syariah Banjarmasin menjadi hal yang menarik untuk 

diteliti dengan bisnis perhotelan syariah yang tumbuh sangat signifikan di 

Banjarmasin khususnya Banjarmasin Tengah. DWD Hotel Syariah 

Banjarmasin telah berdiri sejak 28 Desember 2016 dengan menerapkan 

syariah Islam ke dalam operasionalnya.  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. (Arikunto, 2011, 

hlm. 116) Subjek dalam penelitian ini adalah 1 Manajer DWD Hotel 

Syariah dan 5 Masyarakat/pedagang di sekitar DWD Hotel Syariah 

dengan kriteria minimal 3 tahun berada di sekitar DWD Hotel Syariah 

Banjarmasin.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari 

suatu penelitian, titik perhatian yang dimaksud merupakan suatu 

subtansi maupun materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya 

menggunakan teori-teori yang bersangkutan. (Sumiati, 2015, hlm. 61) 
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objek penelitiannya adalah Analisis Sharia Compliance dan Social 

Impact Pada Usaha Bisnis Penginapan Syariah di DWD Hotel Syariah 

Banjarmasin. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data dapat diartikan sebagai fakta-fakta atau keterangan yang 

akan diolah dalam kegiatan penelitian (Sugiyono, 2018, hlm. 38). 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari pengamatan dan 

wawancara terhadap informan penelitian. Dalam hal ini peneliti 

akan mewawancarai informan secara langsung mengenai identitas 

informan dan data penunjang terkait analisis sharia compliance dan 

social impact pada usaha bisnis hotel syariah di DWD Hotel syariah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi 

yang akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud 

peneliti meliputi buku-buku, bahan tertulis, artikel dan foto yang 

didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian 

ini (Arikunto, 2011, hlm. 206). 

2. Sumber Data 

a. Infoman, yaitu orang yang terlibat langsung dengan penelitian 

ini yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang 
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diteliti yaiti Bapak Saptopanjaya yang berposisi sebagai Manajer 

di DWD Hotel Syariah yang bertugas mengenai segala hal yang 

berhubungan dengan DWD Hotel Syariah dan 5 

masyarakat/pedagang di sekitar area DWD Hotel Syariah 

Banjarmasin 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan yaitu: 

1. Wawancara (interview) percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu 

dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 

informan yaitu Manajer DWD Hotel dan Masyarakat di sekitar area 

DWD Hotel Syariah. 

2. Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan 

keterangan (seperti gambar, daftar harga kamar hotel, rekaman 

suara) 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik yang digunakan penulis sebagai berikut: 

a. Editing, penulis mencek kembali kelengkapan semua data yang 

terkumpul dalam proses penyusunan. 

b. Klasifikasi, penulis menyusun semua data yang diperoleh 

sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.  
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2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara mendalam dari hasil wawancara 

oleh responden mengacu pada landasan teori serta literatur-literatur 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-

uraian secara deskriftif. Analisis kualitatif yaitu mengumpul data 

sedalam dalamnya atau sebanyak banyaknya agar lebih mudah dalam 

menjabarkan. Setelah data dibuat dan diuraikan dalam teknik 

pengelolaan data diatas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap 

permasalahan yang dirumuskan terdahulu. 

G. Tahapan Penelitian 

Dalam tahap ini, penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pendahuluan  

Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

mengamati dan mempelajari objek yang akan diteliti dan akan 

dituangkan dalam sebuah desain operasional skripsi untuk langsung 

dimasukan kebagian biro skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin yang mana jika disetujui akan di seminarkan 

dan berlanjut ke tahapan selanjutnya. Diawali dari pengajuan judul 

skripsi ke biro, kemudian mendapatkan surat pernyataan judul diterima, 
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dilanjutkan melengkapi berkas untuk seminar proposal skripsi dan 

dilaksanakana seminar proposal pada 11 Maret 2022. 

2. Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu pada tanggal 30 Maret 

mengurus surat riset sebelum melakukan penelitian kelokasi lapangan 

untuk mendapatkan izin lalu langkah berikutnya penulis mengumpulkan 

data-data  yang ingin diteliti. Kemudian melakukan penelitian lapangan 

dengan wawancara lapangan langsung kepada para informan, dan 

diteliti sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan 

permasalahan yang di teliti oleh peneliti. 

3. Tahapan Pengelolaan Data  

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul , maka langkah 

selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik editing yakni 

mengedit data yang dihasilkan dari wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian mengklasifikasikan data-data tersebut yang kemudian data 

diperiksa, sehingga akhirnya disimpulkan dan di deskripsikan. 

4. Analisis Data 

Setelah data diolah, langkah selanjutnya yaitu analisis data, 

dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi 

dibahas secara mendalam sehingga tergambar antara hubungan yang 

satu dengan yang lainnya. 
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5. Tahapan Penyempurnaan 

Pada tahap ini penulis menyusun semua hasil penelitian sesuai 

dengan sistematik penulisan dan menkonsultasinya secara intensif 

kepada dosen pembibing I dan II, sehingga dianggap layak untuk 

dijadikan sebuah karya tulis, ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang siap 

untuk diujikan.  

  


