
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur 

statistik atau cara kuantifikasi tertentu seperti halnya di dalam penelitian 

kuantitatif (Sujarweni, 2015).   

Penelitian kualitatif mempunya latar alami sebagai sumber penelitian 

dalam mengumpulkan data, di samping itu bersifat deskriptif yang 

lebih mementingkan proses dari pada hasil secara induktif, dan hasil 

temuan merupakan hal yang paling esensial dalam penelitian kualitatif 

(Moleong, 2006, h. 4).  

 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field 

Research) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data 

langsung dari lapangan yang kemudian dianalisa sehingga diperoleh sebuah 

kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. 

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, 

kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sujana & Ibrahim, 2007). 

Pendekatan kualitatif sifatnya induktif, yang mana pada pendekatan ini bertujuan 

untuk memperoleh sebuah teori dengan berdasarkan dari hasil pengamatan yang  

secara berulang dilakukan dan membentuk pola yang dapat melahirkan hipotesis 

yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan dan barulah diperoleh sebuah 

teori (Sujarweni, 2015).  

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini, peneliti 

bertujuan untuk mendeskripsikan Motivasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di 

Pasar Modal Syariah Melalui Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari. 
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3.2  Tempat dan Waktu Penelitian  

1) Tempat 

Penelitian ini berlokasi di kota Kendari kampus IAIN Kendari tepatnya di 

Galeri Investasi Syariah FEBI IAIN Kendari. 

2) Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan lamanya sejak pada tanggal 

13 Januari dan selesai pada tanggal 02 Maret 2020   

3.3  Sumber Data  

Dalam penelitian ini sumber data adalah informan yang mengetahui 

permasalahan. Penentuan informan diambil berdasarkan prosedur purposif  yaitu 

dengan menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan 

masalah penelitian. Informan adalah yang dijadikan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini yaitu mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang menjadi 

investor di Galeri Investasi Syari’ah IAIN Kendari.  Adapun sumber data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Data primer pada penelitian ini yaitu suatu sumber data penelitian yang 

didapatkan  tanpa adanya perantara atau diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (tidak melalui perantara) (Indriantoro, 2009). Pada penelitian ini agar 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan ataupun pernyataan dalam penelitian maka 

secara khusus data primer dikumpulkan oleh peneliti. Data didapatkan dari objek 

penelitian secara langsung yaitu melalui wawancara. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah suatu sumber data yang didapatkan secara tidak 

langsung oleh peneliti dengan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain) (Indriantoro, 2009). Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan 

yaitu bersumber pada  sebuah artikel, jurnal, dan buku-buku literatur maupun juga 

data investor dari Galeri Investasi Syari’ah IAIN Kendari. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang menjelaskan tentang 

cara peneliti dalam mengumpulkan data. Ada beberapa metode yang digunakan 

peneliti pada penelitian ini dalam pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang secara langsung 

melakukan pengamatan di lapangan kepada objek yang diteliti. “Observasi 

penelitian kualitatif adalah pengamatan lapangan terhadap objek untuk 

mengetahui keberadaan  objek, situasi ,  konteks dan maknanya dalam upaya 

mengumpulkan data penelitian” (Komariah dan Djam’an, 2014, h.105). 

Adapun hal-hal yang diobservasi adalah situasi atau keadaan, sarana dan 

prasaranan, dan mengamati kegiatan yang dilakukan mahasiswa (investor) di 

Galeri Investasi Syari’ah IAIN Kendari berupa praktek investasi saham pada 

pasar modal syariah  

2) Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau 

tanya jawab. dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah 

wawancara semi berstruktur.  
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Wawancara semi berstuktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang 

mencakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara 

bukanlah jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi 

pertanyaan tidaklah sama ada tiap partisipan bergantung pada proses 

wawancara dan jawaban tiap individu. Namun pedoman wawancara 

menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari 

partisipan. (Rachmawati, 2007, h. 37) 

 

“Menurut Sugiyono wawancara semi terstruktur adalah wawancara kategori 

in-dept interview. Di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas, tujuan 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka di mana pihak yang diajak berbicara diminta berpendapat, serta ide-

idenya” (Komariah dan Djam’an, 2014, h. 233). Untuk menentukan 

informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini menggunakan 

prosedur  purposif yakni peneliti menunjuk langsung seseorang yang 

diambil sebagai  sampel atau  informan yang peneliti anggap sesuai kriteria 

dan memiliki informasi yang relevan dengan penelitian ini. Dengan 

demikian informan dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa atau investor dan 

pengurus Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari dengan jumlah informan 

sebanyak 16 informan .  

3) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan menghimpun, memeriksa, 

dan mencatat dokumen- dokumen yang menjadi sumber penelitian. Adapun 

obyek pendataan meliputi data fisik atau kondisi obyektif dan dokumentasi 

saat wawancara dengan informan (Komariah dan Djam’an, 2014). 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik 
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analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan analisis sebagai berikut: 

1) Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian dan 

penyederhanaan data dalam bentuk uraian terperinci dan sistematis yang 

berhubungan dengan focus dan masalah penelitian. 

2) Display data, yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari penelitian tersebut. 

3) Verifikasi data, yaitu mencari dan menemukan makna terhadap data yang 

dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, persamaan, perbedaan dan 

sistemnya (Nasution, 2003). 

3.6  Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif  perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya 

jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik trianggulasi, yaitu :  

1) Trianggulasi Sumber, dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

2) Trianggulasi Teknik, dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara sehingga dapat disimpulkan kembali 

untuk memperoleh data akhir otentik sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

3) Trianggulasi Waktu, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 
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menghasilkan data observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian (Sugiyono, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 


