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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu dengan meneliti langsung data yang terkait dengan penelitian ke 

lokasi penelitian yang telah ditetapkan. 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus 

yaitu kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu 

yang memungkinkan mengucapkan atau memahami sesuatu hal.  

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini terletak di Kantor BAZNAS ( Badan Amil 

Zakat Nasional) Kota Banjarmasin Jl. Pangeran Antasari Kompleks 

Mesjid Agung Miftahul Ihsan Nomor Telepon.(0511) 3254100. 

 Alasan penulis mengambil penelitian di BAZNAS Kota 

Banjarmasin, yaitu BAZNAS Kota Banjarmasin memanfaatkan dana infak 

untuk membantu pengusaha mikro bagi yang kekurangan modal usaha 

atau membutuhkan modal dalam usahanya. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Adapun data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas informan, yaitu orang yang terlibat langsung dalam 

 penelitian ini, masyarakat yang merupakan pelaku usaha mikro di 

 Kota Banjarmasin. Identitas meliputi, nama, pekerjaan dan usaha. 

b. Bentuk pemanfaatan infak BAZNAS Kota Banjarmasin. 

c. Perkembangan penghasilan pengusaha mikro yang diberi pinjaman  

 modal usaha. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Informan pertama, adalah pengusaha mikro atau kelompok-

kelompok yang menerima pinjaman modal usaha. Jumlah 

peminjam hingga saat ini sebanyak 136 peminjam. Disini penulis 

mengambil 5 dari 136 sebagai informan dalam penelitian ini. 

b. Informan kedua, merupakan orang yang dianggap peneliti dapat 

memberikan keterangan langsung yang berkaitan dengan penelitian 

ini, yaitu pihak BAZNAS Kota Banjarmasin seperti pimpinan 

BAZNAS ataupun staf karyawan BAZNAS Kota Banjarmasin. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengumpualan 

data yaitu, sebagai berikut: 

1. Wawancara yaitu melakukan pertanyaan terbuka  langsung 

kepada informan tentang penelitian ini, sehingga diperoleh 

data-data yang diperlukan penelitian.
1
 

2. Dokumen yaitu seluruh data yang berhubungan dengan 

penelitian untuk melengkapi data penelitian. Dokumen yang 

dimaksud adalah database anggota pinjaman modal usaha, 

rekaman wawancara, dan foto. 

 

E. Teknik Pengolahan  Data 

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut: 

a. Collecting, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang sudah 

terkumpul, apakah sudah lengkap dan dapat dipahami. 

b. Editing, yaitu peneliti memeriksa dan meneliti kembali data-data yang 

telah terkumpul untuk lebih mengetahui kejelasan dan kesempurnaan 

penelitian ini guna tercapainya tujuan. 

c. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang dipermudah 

berdasarkan jenis dan permasalahan sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami. 

                                                           
1
Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, edisi ke-2 (Jakarta: 

Bumi Asara, 2009), hlm. 52. 
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d. Enterprestasi Data, yaitu upaya peneliti untuk menemukan makna dari 

data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang objek 

penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Metode 

analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara lebih spesifik. 

Teknik tersebut dapat juga disebut sebagai teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati. Selain itu juga, untuk 

mendapatkan simpulan, penulis menggunakan metode induktif, yakni 

dengan cara meneliti hal-hal yang bersifat khusus untuk dijadikan 

simpulan secara umum. 

G. Prodesur penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini peneliti mempelajari secara sekmasa 

permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam 

proposal penelitian. Untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan dengan 

Dosen Pengasuh dan Ketua Jurusan Perbankan Syariah. Kemudian 

meminta untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan  
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Ekonomi Islam. Setelah penetapan judul serta penetapan Dosen 

Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk 

dilakukan perbaikan seperlunya kemudian diseminarkan pada tanggal 25 

April 2016. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk menemui  

responden untuk wawancara dalam rangka pencarian data yang  

dilakukan ± 1 bulan. 

3. Tahap Pengelolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian peneliti 

mengelola data tersebut, kemudian dikonsultasikan kepada Dosen 

Pembimbing I dan Pembimbing II  dalam rangka perbaikan dan 

kesempurnaannya dapat diketahui. 

4. Tahap Penyusunan 

Pada tahapan ini peneliti menyusun hasil penelitian yang diperoleh 

dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan 

Pembimbing II, sehingga dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah 

karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan. 

 

 


