
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis 

langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang diperlukan. 

Penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga atau gejala tertentu.1Dalam penelitian kualitatif tidak ada 

ketentuan baku mengenai jumlah sampel minimal, karena dalam penelitian 

kualitatif yang penting adalah kedalaman dan “kekayaan” data untuk dapat 

memahami masalah yang diteliti yang menjadi tujuan utama penulisan 

kualitatif.2Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha menggambarkan masalah yang ada berdasarkan data-data 

hasil dari wawancara dengan informan dan menganalisis data tersebut. Subjek 

dalam penelitian ini adalah pengusaha kampung sasirangan Kota Banjarmasin. 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai tanggapan 

pengusaha kampung sasirangan terhadap lembaga perbankan syariah dalam 

pemberian modal UKM. 
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B. Lokasi penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi pada Kampung Sasirangan Kota 

Banjarmasin yang berada di jln kampung malayu dekat jembatan pasar lama. 

 

C. Data dan Sumber Data   

1. Data 

 Data yang digali dalam penelitian adalah: 

a. Indentitas responden, terdiri dari nama, umur dan nama usaha.  

b. Gambaran atau deskripsi, menyajikan keterangan yang sudah digali 

dari informan tentang pembiayaan modal UKM oleh perbankan syariah. 

c. Dasar dari tanggapan mereka terhadap pembiayaan modal UKM 

perbankan syariah. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dari pengusaha 

sasirangan di kampung sasirangan Kota Banjarmasin yaitu sebanyak 12 

orang informan dan dokumen terkait. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap mengumpulkan data, 

diantaranya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

 



1. Observasi 

Teknik observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan terhadap 

gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan cara 

ikut mengambil bagian dalam kehidupan informan yang diteliti dan diamati. Tujuan 

observasi adalah mendeskripsikan keadaan yang terjadi, aktivitas-aktivitas, dan 

melihat makna aktivitas tersebut dari perspektif informan.3 

2. Wawancara 

Teknik yang sesuai untuk menggali informasi dari informan dan 

menjawab pertanyaan penelitian adalah wawancara mendalam (in-depth interview). 

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan instrumen penelitian berupan 

panduan wawancara, panduan wawancara digunakan sebagai petunjuk umum atau 

garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam wawancara, dengan pedoman 

tersebut peneliti memikirkan bagaimana pertanyaan dijabarkan secara kongkrit 

dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual 

saat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat kota 

Banjarmasinyang telah ditetapkan sebagai informan.Sebelum melakukan 

wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi dan pendekatan terhadap 

informan. Hal ini peneliti lakukan agar dapat lebih mudah menyelami dan 

mendalami karakter dari masing-masing informan sehingga dalam pelaksanaan 

wawancara, informan lebih mudah mengungkapkan jawaban tanpa harus merasa 

canggung dan tertekan karena sudah ada pendekatan sebelumnya. 
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3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.4 Dokumen dalam penelitian 

ini yaitu sejarah kain sasirangan, asal mula kampung sasirangan. 

 

E. Analisis Data 

Data yang diperoleh di lapangan diolah dengan beberapa tahap yaitu: 

a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali data yang terkumpul untuk 

mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan 

penggalian lebih lanjut bila diperlukan. 

b. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara detail terhadap 

data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga 

tersusun secara sistematis. 

c. Memberikan analisis terhadap temuan penelitian berdasarkan data yang ada. 

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data ini adalah secara 

kualitatif, dengan cara menyusun hasil penelitian sesuai permasalahannya 

kemudian dianalisis berdasarkan panduan landasan teoritis pada bab ll yang sudah 

dipaparkan. 
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