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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan 

alasan bahwa wilayah Kabupaten tersebut sangat luas dan masyarakatnya 

juga banyak dan mayoritas beragama Islam, tetapi keberadaan bank syariah 

di wilayah tersebut masih sedikit. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

terkait persepsi masyarakat tentang bank syariah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yang 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

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

yang diamati ( Moleong Lexy, 2011, hlm. 3). 

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti di lapangan sangat 

penting serta terlihat aktif dalam penelitian sebagai instrumen langsung dan 

pengumpul data dari pengamatan mendalam. Peneliti lebih menguasai dan 

mendalami masalah-masalah di lapangan, dan penelitian kualitatif dengan 

teknik wawancara adalah menjadi pilihan yang tepat. 

Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang keadaan 

peristiwa atau fenomena. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yang berfokus pada kondisi lapangan yang diteliti, diamati, dan 

berdasarkan observasi yang dilakukan. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber data bagi 

peneliti. Adapun subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi 

nasabah Bank Syariah Indonesia yang berada di Kabupaten Tanah Bumbu. 

Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling yakni dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu 

(Sugiyono, 2014, hlm. 301). Adapun keriteria yang ditentukan oleh 

peneliti sebagai subjek penelitian adalah mereka yang terlibat pada 

kegiatan yang diteliti, mengetahui dan memahami informasi terkait 

penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut, subjek dalam penelitian ini dipilih dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1) Masyarakat bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu 

2) Masyarakat merupakan nasabah bank syariah 

3) Bersedia untuk di wawancara 

Penelitian ini mengunakan teknik purposive sampling. Karena 

peneliti merasa sampel yang diambil mengetahui tentang masalah yang 

akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam 

penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui persepsi masyarakat 

Kabupaten Tanah Bumbu tentang Bank Syariah dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu tentang 

Bank Syariah. 



44 
 

   

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah yang menjadi permasalahan atau perhatian 

suatu penelitian. Jadi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

persepsi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu tentang Bank Syariah dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kabupaten Tanah 

Bumbu tentang Bank Syariah. 

 

C. Data dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data berupa informasi bentuk lisan yang 

diperoleh penulis dari sumber aslinya (Arikunto, 2013). Adapun data 

primer diambil dari hasil penelitian lapangan dengan cara wawancara dan 

observasi, data tersebut diambil dari keterangan orang-orang yang 

berhubungan dengan penelitian. Adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah hasil wawancara tentang persepsi masyarakat tentang 

bank syariah di Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari 

subjek penelitian. Data sekunder sudah dikumpulkan dan disajikan oleh 

pihak lain baik dengan tujuan komersial maupun non komersial 

(Sulisyanto, dkk, 2017). 
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Dengan demikian data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

referensi dan bacaan lain. Untuk sumber data sekunder, penulis 

mengumpulkan data dari buku-buku ekonomi, dan literature-literature lain 

yang berkaitan seperti : artikel-artikel, jurnal penelitian, mencari info dari 

internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

ialah:  

1. Wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 

Lexy, 1998, hlm. 135). 

Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan masyarakat Kabupaten 

Tanah Bumbu tentang persepsi masyarakat tentang Bank Syariah. Untuk 

mendapatkan informasi, penelitian menggunakan teknik guidece 

interview yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara 

terstruktur. 

2. Dokumentasi, adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik 

berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 
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harian dan sebagainya (Ahmadi, 2016). 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi 

dengan mempelajari sumber data tertulis untuk memperoleh data 

sekunder mengenai profil Kabupaten Tanah Bumbu, dan data tertulis 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data   

Setelah data dikumpul melalui beberapa tahap diatas, peneliti 

didalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut:  

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan 

sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data 

yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu 

perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 
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b. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (berbentuk catatan 

lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian 

data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa skripsi atau gambaran suatu objek 

yang sebelumnya masih remang remang atau bahkan gelap, sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori. 

2. Teknik Analisis Data   

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain, dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
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dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh 

diri sendiri juga orang lain. Analisis data menggunakan metode berfikir 

induktif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan 

yang dimulai dari data yang ada di lapangan kemudian dianalisis dengan 

teori-teori yang relevan. Cara berfikir ini peneliti gunakan untuk 

menguraikan, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. 

 

F. Tahapan Penelitian  

1. Tahap pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan ke dalam proposal penelitian 

yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Desa Teluk Kepayang Kabupaten 

Tanah Bumbu Tentang Bank Syariah”. Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan dengan dosen penasihat. Kemudian meminta persetujuan 

untuk diajukan ke biro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II, maka 

dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian 

diseminarkan. Seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 

2021. Setelah dilaksanakannya seminar proposal sesuai dengan 

kesepakatan dosen pembimbing judul tersebut diganti dengan judul yang 

disepakati yaitu “Persepsi Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Tentang 

Bank Syariah”. 
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2. Tahap pengumpulan data  

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara 

langsung kepada informan dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang dimulai pada 

periode 17 Mei s.d 17 Juni 2022. 

3. Tahap pengolahan dan analisis data  

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dengan 

menggunakan teknik editing dan kategorisasi selanjutnya data tersebut 

dianalisis secara kualitatif.  

4. Tahap konsultasi  

Pada tahap ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing 

dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang 

dianalisa.  

5. Tahap penyusunan laporan 

Setelah dikonsultasikan dan disetujui maka penulis menyusun hasil 

penelitan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang 

siap dimunaqasahkan. 


