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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Penelitian 

lapangan dengan cara datang langsung ke lapangan untuk menggali data dan 

menggali permasalahan yang diteliti. Adapun sifat penelitian ini berupa penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana dampak 

dari adanya LPS terhadap keputusan nasabah untuk menabung pada bank syariah 

di Banjarmasin. 

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin yang beralamat di Jl. Jend A. Yani Km 4,5 Banjarmasin dan BRI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jl. Jend A. Yani Km 3 

Banjarmasin. Pertimbangan memilih dua lokasi tersebut karena ketika peneliti 

ingin melakukan penelitian pada bank-bank syariah di Banjarmasin hanya dua 

lokasi atau dua bank syariah tersebut saja yang mau menerima untuk dilakukan 

penelitian. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yang 

didapat dengan mengumpulkan langsung dari informan melalui 

teknik pengumpulan data berupa kuisioner/angket ataupun 

wawancara. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu 

data berdasarkan jenis kelamin, usia, berdasarkan nasabah dari 

bank syariah, pendidikan, jenis pekerjaan serta jawaban-jawaban 

dari nasabah yang berhubungan dengan penelitian seperti 

pengetahuan dari masyarakat terhadap LPS dan faktor-faktor yang 

menentukan nasabah menabung di bank syariah. 

b. Data Sekunder 

Data pendukung yang diperoleh dari buku ataupun media yang 

berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu berbentuk dokumen yang diperoleh dari 

pihak bank tempat peneliti melakukan penelitian. data sekunder ini 

peneliti gunakan sebagai pelengkap dari data primer. 

2. Sumber Data 

Sumber Data adalah subjek darimana data diperoleh.
1
 Sumber data 

meliputi: 

                                                             
1 Suharsimi  Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 54. 
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a. Informan, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini 

yakni nasabah bank syariah itu sendiri yang peneliti temui langsung 

pada saat melakukan riset. Adapun jumlah informan yang diteliti 

yaitu sebanyak 30 orang informan yang menjadi nasabah di BRI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan nasabah di BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin serta pihak lainnya yang dapat 

memeberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian. 

b. Data bisa didapat dari informasi yang diberikan oleh pihak bank 

syariah yang berhubungan dengan penelitian sebagai pelengkap 

dalam penelitian ini. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi, yaitu dalam proses penelitian peneliti melakukan 

peninjauan langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data dan 

informasi yang bersinergi dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Wawancara, yaitu merupakan proses memperoleh data dengan cara 

tanya jawab dengan nasabah maupun pihak lainnya yang berdasarkan 

pada panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya 

sehingga mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 
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masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan perkiraan. 

 

E. Analisis Data 

Dalam teknik pengolahan data dijelaskan tentang langkah-langkah atau 

proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data-data untuk keperluan 

dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. 

Dalam proses pengolahan data, ada sejumlah langkah-langkah ilmiah yang 

perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. Dari beberapa 

referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam proses pengolahan data
2
 yaitu: 

1. Editing, yaitu dengan cara menyeleksi data yang telah diperoleh 

kemudian dimuat dalam sebuah tabel maupun matriks dan apabila 

terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga 

diperoleh data yang valid. 

2. Kategorisasi, yaitu menyusun terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis permasalahannya. 

3. Interprestasi, yaitu memberi penafsiran atau pemahaman seperlunya 

terhadap data yang sudah dipahami dan dimengerti agar tidak 

membingungkan. 

 

                                                             
2
 Mudrajad Kuncoro, Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi 

(Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2007), hal. 23. 
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F. Tahapan Penelitian 

Ada beberapa tahapan penelitian yang ditempuh peneliti dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya ilmiah yang siap 

dimunaqasahkan yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan  

Pada tahap ini peneliti mempelajari secara langsung dan seksama yang akan 

diteliti dengan datang langsung kelapangan yakni melakukan observasi awal 

kepada bank-bank syariah yang bersangkutan dimana disetiap pintu maupun 

didalam bank syariah itu sendiri terdapat logo LPS yang cukup besar dan juga 

disetiap bank syariah yang saya kunjungi terdapat banyak nasabah yang ingin 

menabung/ melakukan setoran tunai di bank syariah yang bersangkutan kemudian 

hasil dari observasi awal dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang 

berjudul  “Dampak adanya LPS Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung 

Pada Bank Syariah di Banjarmasin” kemudian dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing dan selanjutnya disusun dalam sebuah desain operasional skripsi 

yang diajukan kepada biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam untuk 

mendapat persetujuan. Setelah diterima atau disetujui penulis mendapat surat 

penetapan judul dan pembimbing untuk kemudian berkonsultasi dalam rangka 

mengadakan seminar desain operasional skripsi. 

2.  Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peliti terlebih dahulu mengurus surat riset, kemuadian 

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, sehingga diperoleh 

data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini maka diperlukan waktu 2 (dua) 
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bulan sesuai dengan surat perintah riset dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

IAIN Antasari Banjarmasin. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data yang diperlukan telah tekumpul, kemudian peneliti 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi dan 

interprestasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara objektif dan dituangkan 

dalam laporan penelitian. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan) 

Pada tahap ini peneliti menyusun sistematis terhadap data yang telah 

diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaanya, 

maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan II, 

selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap 

sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap 

untuk dimunaqasahkan. 


