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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)1 yaitu 

penulis langsung terjun kelapangan untuk menggali permasalahan yang akan 

diteliti.2 Permasalahan disini berkenaan bagaimana perilaku masyarakat di Desa 

Sungai Bakung terhadap sikap menabung. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan 

berdasarkan pandangan, strategi, dan implementasi model dengan 

menggambarkan masalah berdasarkan hasil temuan.3 Penulis di sini membuat 

gambaran perilaku masyarakat terhadap sikap menabung di bank dan apa yang 

menjadi latar belakang perilaku masyarakat terhadap sikap menabung di bank. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek Penelitian ini adalah 20 orang masyarakat di Desa Sungai Bakung 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang terkait dengan penelitian yang 

dapat memberikan informasi. Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian 

                                                           
1
 Supranto, Metode Riset Aplikasinya  dalam Pemasaran, (Jakarta: PT RinekaCipta, 

2003), cet. ke-2, Ed. Ke-7, h. 67. 

 
2
 Nur Indriantoro dan Bambang Susomo, Metedologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi 

dan Manajemen, (Jakarta: BPFE, 2002), h. 92. 

 
3
 Basrowi  dan  Surwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka, 2008), h. 8. 
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iniadalah perilaku masyarakat di Desa Sungai Bakung terhadap sikap menabung 

dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa 

Sungai Bakung terhadap sikap menabung. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Identitas responden yang meliputi: nama, usia, alamat, pendidikan dan 

pekerjaan dan penghasilan. 

b. Perilaku masyarakat di Desa Sungai Bakung terhadap sikap menabung. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Sungai 

Bakung terhadap sikap menabung. 

2. Sumber Data  

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden adalah orang memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan untuk kepentingan penelitian.4 Orang yang di maksud penelitian 

di sini adalah 20 orang masyarakat di Desa Sungai Bakung Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang berhubungan langsung dengan 

kegiataan masyarakat yang menabung.  

b. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai apa 

yang diperlukan penelitia.5 Informan yang di maksud penelitian ini 

                                                           
4
 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Ketiga, op.cit., h. 952. 

 
5
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 116. 
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adalah sekertaris desa yang memberikan informasi dan keterangan-

keterangan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, 

sehingga data penelitian ini menjadi lengkap. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik.6 Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab 

secara langsung kepada responden dengan terstruktur di mana penulis 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan data.7 Teknik ini dilakukan untuk mengetahui 

perilaku masyarakat di Desa Sungai Bakung terhadap sikap menabung dan faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat di Desa Sungai Bakung terhadap 

sikap menabung. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data dalam penelitian adalah: 

Untuk mengolah data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut:8 

a. Editing, adalah memeriksa kembali data yang telah masuk dalam 

penyeleksian data.
9
 Penulis memeriksa kembali terhadap data perilaku 

                                                           
6
 Ibid., h. 225-240. 

 
7
 Supranto, Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran, op.cit.,h. 85. 

 
8
 Sugiyono, Memahami penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 92-93. 
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masyarakat terhadap sikap menabung yang diperoleh secara selektif, 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga diperoleh data yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Tabulasi, yaitu pengolahan data yang dilakukan dengan cara penyusunan 

secara ringkas kedalam tabel terhadap data.
10

 Perilaku masyarakat 

terhadap sikap menabung yang diperoleh, baik berupa identitas 

responden, sehingga memudahkan dalam penyusunannya. 

c. Deskripsi, yaitu yaitu menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh 

dari data yang di dapat.11 Penulis Memaparkan data penelitian perilaku 

masyarakat di Desa Sungai Bakung terhadapsikap menabung yang telah 

diedit dan mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis 

permasalahan yang diteliti. 

2. Analisis Data 

Analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan tangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat dipahami oleh yang 

lain.12 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dengan pembahasan yang 

mengacu pada landasan teoritis dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

                                                                                                                                                               
9
 Ahmad Tanzeh, Pengantar  Metode Penelitian, ( Yogyakarta:Sukses Offset, 2009), h. 

67. 

 
10

 Ibid., h. 68. 

 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 250. 

 
12

 Ibid., h. 253.  
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F. Tahapan Penelitian  

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Tahapan pendahulun 

Tahapan ini penulis melakukan pengkajian awal terhadap 

permasalahan yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran 

umum, kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal penelitian yang 

berjudul Perilaku Masyarakat Terhadap Sikap Menabung (Studi Kasus Di 

Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar), 

kemudian dikonsulkan kepada dosen pembimbing untuk meminta 

persetujun, selanjutnya diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam. Setelah diterimanya judul pada tanggal 3 Maret 2015 dan 

dikeluarkan surat persetujuan dan penetapan pembimbing pada tanggal 10 

Maret 2015. Kemudian dilakukan konsultasi dan diadakan seminar pada 

hari Kamis tanggal 17 Maret 2015 jam 11.00-12.00 wita. 

2. Tahapan Pengumpulan Data  

Pada tahapan selanjutnya penulis mengurus surat riset pada tanggal 

6 April 2015 dan dikeluarkan pada tanggal 9 April 2015. Kemudian surat 

riset itu diserahkan kepada pihak Kecamatan Sungai Tabuk pada tanggal 

13 April 2015 dan diberikan arahan untuk menyerahkan surat riset tersebut 

ketempat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) di 

Martapura. Surat riset dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh 

pihak Kabupaten Banjar diserahkan pada tanggal 17 April 2015. Risetyang 
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diajukan selama 1 bulan dari tanggal 15 April 2015 sampai 15 Mei 2015, 

dan surat izin riset yang dikeluarkan oleh pihak Kabupaten pada tanggal 

20 Mei 2015. Riset ini dilakukan untuk menggali data dan informasi demi 

menunjang skripsi yang akan penulis buat.  

Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang 

diperlukan, dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data 

sebagaimana yang telah ditentukan. Penulis melakukan observasi dan 

wawancara kepada 20 responden, sehingga diperoleh data yang penulis 

perlukan sebagai bahan pembuatan skripsi. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik pengolahan data dan 

semuanya dituangkan dalam laporan Bab IV, kemudian data-data tersebut 

dianalisis secara kualitatif.  

4. Tahapan Penyusunan Laporan  

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah 

diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaan 

penulisan, makadikonsultasikan secara intensif dengan Dosen Pembimbing 

I dan Pembimbing II, sehingga dianggap baik dan layak di jadikan sebuah 

karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap di munaqasahkan 

dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

Institut  Agama Islam Negari Antasari Banjarmasin. 


