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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dalam 

buku Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Supardi, 2005), field research 

yaitu penelitian yang datanya tersedia dilapangan. Dengan mengambil sifat 

penelitian berupa penelitian deskriptif. Data yang diambil kemudian dianalisis 

untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Sehingga yang menjadi 

penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah berdasarkan pengalaman dibalik 

fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas.  

2. Pendakatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan 

informasi secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. (Arikunto, 2002). 

Penelitian lapangan yanga dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan di Bank Syariah Indonesia cabang Sungai. Sifat penelitian deskriptif 

kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini yakni penelitian yang 

menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam 

berhubungan dalam Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau. Pendekatan 

kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memanfaatkan dan 
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mengumpulkan informasi secara mendalam pada masyarakat yang berhubungan 

dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Bank Syariah Indonesia cabang Sungai 

Danau, beralamat di Jalan Sungai Danau Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah 

Bumbu, kode pos 72275. Peneliti memilih lokasi ini karena bank tersebut 

merupakan salah satu bank yang terbesar di Sungai Danau, serta memiliki banyak 

nasabah, dan segala aktifitas yang dilakukan perbankan tersebut terlihat produktif 

dimasyarakat. 

 

C. Subjek dan Objek  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel 

penelitin melekat, dan yang di permasalahkan. Subjek dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang mendapatkan pembiayaan dan Karyawan Bank Syariah 

Indonesia cabang Sungai Danau. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek dari 

penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

massyarakat dalaam berhubungan dengan bank syariah, yaitu Bank Syariah 

Inodnesia cabang Sungai Danau.  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ini penulis 

melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian (field 

research) penelitian lapangan. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian 

ini adalah: 

1. “Interview/wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan kepada informan.” (Subagyo, 2004. hlm. 39). Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan masyarakat 

yang berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau. 

2. “Observasi, adalah pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. 

Data dapat dikumpulkan ketika peristiwa terjadi dan dapat meliputi seluruh 

peritiwa. Instrumen yang dilakukan dalah dapat berupa lembar pengamatan, 

panduan pengamatan maupun alat perekam. Metode observasi dapat 

menghasilkan data yang lebih rinci mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat (subjek), benda atau kejadian (obyek) dari pada 

metode wawancara.” (Purhantara, 2010. hlm. 87). Observasi dalam 

penelitian ini adalah observasi awal yang dilakukan sebelum wawancara 

dan observasi yang dilakukan setelah wawancara untuk meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam berhubungan dengan 

Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau. 
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E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik pengelolalan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data 

yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga 

menjadi sempurna. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kelompok sesuai 

dengan jenisnya menurut permasalahan yang akan diteliti sehingga mudah 

dipahami. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

ada terhimpun dalam uraian yang sistematis. (Moleong, 2014. hlm.287). 

2. Teknik Analisis Data 

Moleong (2014) mengatakan, “Analisis data adalah penelitian yang 

menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistic, analisis data 

dilaksanakan langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data.” 

(hlm. 288). Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menkaji secara mendalam hasil penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam 

berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sungai Danau, kemudian 

ditarik beberapa kesimpulan. 

Setalah data terkumpul data diolah dan dianalisis, data kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing satu dan dosen pembimbung dua 

dalam rangka menyempurnakan dan perbaikan tahapan masalah yang diteliti. 


