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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan 

untuk memperoleh data yang diperlukan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data tersebut 

mencakup transkip wawancara, untuk mengetahui persepsi pelajar SMAIT 

Ukhuwah terhadap produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin serta latar belakang pelajar untuk memilih produk tersebut. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini bertempat di SMAIT Ukhuwah Banjarmasin, Jl.Bumi 

Mas Raya, Komp. Bumi Handayani XII A, Rt. 28 Rw. 02, Kel. Pemurus Baru, 

Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Identitas informan terdiri dari: nama, tempat tanggal lahir, alamat dan 

kelas. 

b. Menggali persepsi pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin terhadap 

penggunaan produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin. 

c. Mengenai latar belakang pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin untuk 

memilih menggunakan produk tabungan SimPel iB pada BNI Syariah 

Cabang Banjarmasin. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini informan yaitu pelajar SMAIT Ukhuwah 

banjarmasin yang menggunakan tabungnan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin. Dengan pertimbangan waktu, maka penulis mengambil informan 

sebanyak 20 orang. Adapun pertimbangan yang diterapkan penulis sebagai 

informan yaitu pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin yang rutin menabung 

dalam seminggu. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang diperlukan dalam pengumpulan data dan untuk mendapatkan 

fakta kebenaran yang terjadi pada subjek dan objek penelitian. dalam penelitian 

ini adalah wawancara (interview). Interview yaitu dengan cara bedialog dan 

melakukan tanya jawab langsung kepada pelajar SMAIT Ukhuwah sebagai 

informan.  
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E. Tehnik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dilapangan diolah dengan beberapa tahap yaitu: 

a. Editing, yaitu memeriksa dan  menelaah kembali data persepsi pelajar 

SMAIT Ukhuwah Banjarmasin terhadap penggunaan produk tabungan 

SimPel iB serta latar belakang pelajar memilih produk tabungan SimPel 

iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yang terkumpul untuk 

mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan 

penggalian tebih lanjut bila diperlukan. 

b. Deskripsi, yaitu melaporkan data persepsi pelajar SMAIT Ukhuwah 

Banjarmasin terhadap penggunaan produk tabungan SimPel iB serta 

latar belakang pelajar memilih produk tabungan SimPel iB pada BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin, yang telah diedit dalam bentuk laporan 

deskriptif. 

c. Matrikasi, yaitu menyajikan data persepsi pelajar SMAIT Ukhuwah 

Banjarmasin terhadap penggunaan produk tabungan SimPel iB serta 

latar belakang pelajar memilih produk tabungan SimPel iB pada BNI 

Syariah Cabang Banjarmasin, dalam bentuk matriks. 

d. Katagorisasi, yaitu melakukan pengelompokkan terhadap data persepsi 

pelajar SMAIT Ukhuwah Banjarmasin terhadap penggunaan produk 

tabungan SimPel iB serta latar belakang pelajar memilih produk 

tabungan SimPel iB pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin, yang 

diperoleh sesuai dengan permasalahannya agar mudah dipahami. 
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2. Analisis data 

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara 

deskriptif, kemudian dianalisis secara dekriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif, 

yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan 

mendiskusikan data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian diambil 

kesimpulan. 

 

F. Prosedur Penelitian 

 Agar penelitian ini dapat disusun secra sistematis, maka ditempuh 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan 

yang akan diteliti kemudian proposal dikonsultasikan dengan dosen penasehat 

untuk meminta persetujuan selanjutnya diajukan kepihak ketua jurusan perbankan 

syariah. Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi. Setelah 

Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada hari Rabu tanggal 20 

Januari 2016, maka proposal tersebut diseminarkan pada hari Senin tanggal 25 

Febuari 2016. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagaimana 

yang telah ditentukan. Dalam tahapan ini, penulis datang langsung ke lapangan 
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untuk menemui informan guna melakukan wawancara dalam rangka penggalian 

data yang pelaksanaannya berlangsung selama dua bulan. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul 

kemudian diolah sesuai dengan teknik pengolah data kemudian dianalisis secara 

objektif. Kemudian di konsultasikan kepada dosen pembimbing I (Dra. Naimah, 

M.H) dan pembimbing II (Diana Rahmi, S.Ag., M.H) dalam rangka perbaikan dan 

kesempurnaannya dapat diketahui. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang 

telah ada untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Penulis mengkonsultasikannya 

dengan dosen pembimbing I (Dra. Naimah, M.H) dan dosen pembimbing II 

(Diana Rahmi, S.Ag., M.H) kemudian dikoreksi dan diperbaiki oleh dosen 

pembimbing setelah disetujui maka hasil penelitian ini akan dianggap baik dan 

layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan selanjutnya 

dimunaqasyahkan dihadapan tim penguji skripsi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 

2016. 


