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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Sifat dan lokasi  

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field 

Research),  yaitu suatu penelitian dengan sasaran masyarakat, baik 

masyarakat secara umum, seperti PNS, petani dan sebagainya maupun 

masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok masyarakat 

yang menjadi sasaran penelitiannya.27 

2. Sifat penelitian  

 Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 

yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis, dan 

menginterpretasi. 

3. Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitiannya yaitu lingkungan Pasar Payangsari 

Palangkaraya yang bertempat di Jl. Halmahera RT 04 RW 18 Kecamatan 

Pahandut, Palangkaraya 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek  Penelitian 

                                                                 
27
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Subjek Penelitian ini adalah  masyarakat  yang berdagang kain di 

pasar payangsari Palangkaraya yang berjumlah 21 orang.  

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah keputusan pedagang kain pasar payangsari 

dalam menjadi nasabah pada beberapa Bank di palangkaraya 

C. Data dan Sumber data 

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

1. Identitas responden yang meliputi : nama, jenis kelamin,usia, pendidikan, 

dan alamat. 

2. Keputusan pedagang kain pasar payangsari dalam menjadi nasabah pada 

beberapa Bank di palangkaraya 

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah pedagang kain di pasar 

payangsari Palangkaraya yang berjumlah 21 orang dimana terdapat sepuluh 

orang yang menggunakan atau memakai jasa bank lebih dari satu. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Bagian terpenting lainnya di dalam proses penelitian adalah yang 

berkenaan dengan data penelitian. Sebab, inti suatu penelitian adalah 

terkumpulnya data atau informasi, kemudian data tersebut diolah dan 

dianalisis dan akhirnya hasil analisis itu diterjemahkan atau diinterpretasikan 

sebagai kesimpulan penelitian. Dalam kesempatan ini, kegiatan pengumpulan 

data dibagi menjadi dua cara pengumpulan data dan instrumen penelitian. 
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Dua kegiatan pengumpulan data tersebut terbagi dalam beberapa bentuk yang 

sesuai dengan jenis metode dan tujuan penelitian. 

Pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif 

teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi dan 

Pengamatan. 

E. Taknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penulis menempuh langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Editing, yaitu penulis meneliti kembali data yang sudah 

dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 

b) Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa 

yang sesuai. 

c) Matriks, yaitu menyajikan data yang berbeda dan bervariasi 

dalam bentuk matrik mempermudah dalam mempelajari dan 

menganalisanya. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil interview untuk meningkatkan pemahaman tentang objek 

penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Metode 

analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 
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yang lebih mudah dibaca, dan diinterpretasikan secara lebih spesifik. Teknik 

tersebut dapat juga disebut sebagai teknik analisis deskriptif kualitatif. 

F. Tahapan Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur penelitian sebagai 

berikut: 

1. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan 

yang akan diteliti, yang hasilnya akan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing untuk meminta persetujuan selanjutnya diajukan kepihak 

Jurusan Perbankan Syariah dan disajikan dalam bentuk proposal penelitian . 

kemudian akan dilanjutkan  kepada Biro Skripsi Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam. Setelah penetapan judul dan penetapan pembimbing dan 

asisten pembimbing, maka akan dikonsultasikan kembali untuk diadakan 

perbaikan seperlunya dan kemudian akan diseminarkan. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terjun ke lokasi penelitian setelah mendapatkan 

surat ijin riset untuk kemudian melakukan penelitian dilapangan dengan 

wawancara kepada subjek penelitian terkait dengan permasalahan yang 

diteliti. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini setelah data dikumpulkan kemudian data tersebut 

diolah dengan teknik pengolahan data sesuai dengan teknik pengolahan data, 

kemudian dianalisis secara objektif. 
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4. Tahap Penyusunan Akhir 

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah 

dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh dosen 

pembimbing. Selajutnya disusun dalam bentuk skripsi dan siap di 

munaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Iain Antasari Banjarmasin.  

 


