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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research),1 yaitu penulis meneliti secara langsung tentang objek penelitian 

di lapangan secara faktual dan cermat. Jenis penelitian ini digunakan untuk 

mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana 

keadaan dan fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan 

melakukan penelitian terhadap pendapat praktisi Lembaga Keuangan 

Syariah dan kemudian melaporkannya sebagaimana adanya. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu 

menyangkut tentang keadaan di lapangan yang diteliti, diamati 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan. 

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam dari 

pelaku yang diamati. 

 

                                                           
 1

Joko Subagyo, Metode Penelitian dan Praktek, (Rineka Cipta: Jakarta,2007), hlm 87 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Wilayah Kota Banjarmasin, pemilihan 

lokasi ini dikarenakan banyaknya perbankan nasional yang memiliki cabang di 

pusat kota Banjarmasin, sehingga banyak pula para praktisi lembaga keuangan 

Kalimantan Selatan berdomisili di Kota Banjarmasin. 

Dari penelitian yang penulis lakukan, semula dalam usulan penelitian 

terdapat 15 lembaga keuangan syariah yang dipilih oleh penulis untuk dijadikan 

tempat penelitian. Namun, dari penelitian yang penulis lakukan hanya satu 

lembaga keuangan syariah yang berhasil penulis teliti yakni Bank Tabungan 

Negara (BTN) kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani 

Km. 5 Komplek Kencana No. 1 Kec. Banjarmasin Timur. Adapun lembaga 

keuangan lain telah penulis ajukan permohonan penelitian, namun lembaga 

keuangan tersebut tidak dapat memberikan izin penelitian yang penulis lakukan.  

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi : 

a. Identitas informan, meliputi : nama, umur, alamat, pendidikan, jabatan, 

dan asal LKS. 

b. Pendapat praktisi lembaga keuangan syariah mengenai pelaksanaan 

pungutan dari Otoritas Jasa Keuangan. 
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c. Alasan mendasar yang melatarbelakangi pendapat praktisi lembaga 

keuangan syariah mengenai pelaksanaan pungutan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. 

2.  Sumber Data 

  Sumber data dalam penelitian ini adalah praktisi lembaga keuangan 

syariah wilayah provinsi Kalimantan Selatan yang berdomisili di 

Banjarmasin yang berjumlah satu orang dari staff legal pada Bank BTN 

Syariah. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research) adalah metode pengumpulan data 

dimana peneliti langsung terjun ke objek yang diteliti, melalui: 

a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

objek yang diteliti. D\ari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, 

bentuk observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, yaitu 

dalam observasi ini peneliti tidak terlibat langsung dengan aktifitas 

orang-orang yang sedang diamati hanya sebagai pengamat independen.
2
 

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada para 

responden dan informan penelitian dengan pedoman wawancara yang 

                                                           
2
Basrowi dan Suwandi, Memahami penelitian kualitatif,(Jakarta: PT.Rineka 

Cipta:2008) hlm. 108 
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telah penulis tetapkan, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan 

penulis, 

c. Dokumentasi, yaitu mengimpun data fisik yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti.  

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Setelah terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data 

sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah 

terkumpul dan mengoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan 

serta kesempurnaannya dapat diketahui. 

b. Kategorisasi, yaitu pengelompokkan data-data yang sudah terkumpul, 

dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan menganalisisnya. 

c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hal penelitian dengan bahasa 

yang sesuai. 

d. Matriks, yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil penelitian 

dalam bentuk matriks. 

2. Analisis Data. 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian 

dan membahasnya mengacu pada landasan teoritis serta literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 


