
 

50 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis 

langsung ke lapangan, yakni menemui nasabah dan pendamping sentra 

sentra PT Bank BTPN Syariah untuk menjawab permasalahan yang 

diteliti. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Secara sederhana penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 

cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).
1
  

Jadi penelitian ini bermaksud menggambarkan tentang pelaksanaan 

program Paket Masa Depan (PMD) dalam upaya pemberdayaan ekonomi 

nasabah Perempuan dan dampak adanya program Paket Masa Depan 

(PMD) bagi nasabah yang kemudian di analisis secara kualitatif. 

 

 

                                                           
1
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), hlm. 21.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini karena Kecamatan Sungai Tabuk 

khususnya Desa Lok Baintan dan Sungai Andai yang sudah berpartisipasi dalam 

suksesnya program Paket Masa Depan (PMD) untuk mengentaskan kemiskinan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Pelaksanaan program Paket Masa Depan (PMD) pada PT Bank BTPN 

Syariah Kantor cabang Banjarmasin dalam upaya pemberdayaan ekonomi 

nasabah perempuan  

b. Dampak bagi nasabah di Kecamatan sungai tabuk dengan adanya  program 

Paket Masa Depan (PMD) pada PT Bank BTPN Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Responden, yaitu pihak yang dapat memberikan respon langsung 

berkaitan penelitian ini yaitu nasabah PT Bank BTPN Syariah yang 

tergabung dalam Program Paket Masa Depan (PMD). 

b. Informan, yaitu pihak lain yang dapat memberikan keterangan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Pendamping Sentra PT 

Bank BTPN Syariah. 
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c. Dokumen, yaitu catatan atau berkas-berkas yang berkaitan dengan 

penelitian ini untuk melengkapi data penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada 

satu atau beberapa orang yang bersangkutan.
2
 Wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang terarah sesuai materi 

penelitian yang dicari dengan mengikuti pedoman wawancara yang telah 

dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, wawancara berhadapan secara 

langsung dengan pendamping sentra dan dan nasabah PT. BTPN Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin. 

2. Dokumentasi 

  Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan.
3
 Data yang di maksud yaitu ketentuan pelaksanaan 

program Paket Masa Depan pada PT BTPN Syariah Cabang Banjarmasin. 

 

                                                           
2
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 62. 

 
3
Basrowi dan Sumandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 152. 

 



53 

 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Editing (seleksi data), yaitu penyeleksian secara selektif  dan intensif 

terhadap data yang telah diperoleh, sehingga di peroleh hasil yang valid. 

b. Klasifikasi, yaitu melakukan penyusunan dan pengelompokan terhadap 

data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan sehingga tersusun secara 

sistematis. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

ada terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian 

secara mendalam terhadap hasil penelitian untuk diuraikan dengan sistematis 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat ditarik simpulan yang 

bekenaan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dari hasil wawancara 

oleh responden dan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada 

landasan teoritis. 

 

 


