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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif. Pengertian deksriptif 

kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkunganya, berinteraksi dengan mereka, 

berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya. ( Rukajat, 

2018). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode field reseaech 

(penelitian lapangan) merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan 

dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Untuk pendekatan penelitian penulis 

mengunakan pendekatan studi kasus guna untuk dapat menyelidiki dan memahami sebuh 

kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam 

informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang 

diungkap dapat terselesaikan.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 1 bulan ( 26 Agustus-16 September 2021). 

bertempat di Kelurahan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan lokasi 

penelitian tersebut dipilih karena masyarakat di lokasi ini adalah nasabah bank yang 

berbeda-beda, selain itu kurangnya literasi perbankan syariah dan kecerdasan finansial 

yang membuat peneliti memilih Kelurahan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan 

sebagai lokasi penelitian. 

3.3 Data dan SumberData 

Dalam penelitian ini penulis mengklasisfikasikan jenis data menjadi dua bagian 

yaitu : 

1. Sumber data primer  

Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama yang diambil langsung 

dari para informan yang dalam hal ini adalah masyarakat muslim Kelurahan 

Ranomeeto yang melakukan pembiayaan pada perbankan syariah maupun non 

syariah. 

2. Sumber data sekunder 

 Sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data primer, yaitu melalui kajian 

teori dari buku-buku, skripsi dan jurnal terkait dengan data penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Pengunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan 

mendapat data yang objektif. Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan cara atau metode menghimpun keterangan 

atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan observasi 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan observasi yang sebenarnya. 

Dengan demikian, melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih 

jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan menggunakan metode lain. 

Observasi sangat diperlukan jika observer belum memiliki banyak keterangan tentang 
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masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas 

tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. Observasi yang 

akan di lakukan merujuk pada masyarakat muslim yang memiliki kecerdasan finnsial 

dan literasi terhadap perbankan syariah  (Mania, 2008). 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif. Perawat seringkali menganggap wawancara itu mudah 

karena dalam kesehariannya, perawat sering berkomunikasi dengan kliennya untuk 

mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. Banyak peneliti 

mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang cenderung menjawab dengan 

singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terbiasa 

mengungkapkan perasaan. (Rachmawati, 2007). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relatif lama. Penelitian ini mewawancarai enam masyarakat muslim kelurahan 

Ranomeeto yang merupakan nasabah Bank Syariah dan Bank Konvensional mengenai 

kecerdasan finansial dan literasi perbankan syariah. Alasan peneliti memilih enam 

narasumber tersebut karena dua di antaranya memiliki kriteria tingkat kecerdasan 

finansial yang baik sebagai pengguna atau sebagai nasabah Bank Konvensional dan 

Bank Syariah dan dua di antaranya adalah informan yang memiliki tingkat literasi 

terhadap Bank Syariah yaitu nasabah pada Bank Konvensional, dan selebihnya 

merupakan nasabah Bank Syariah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi tertulis arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi 

penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar 

belakang atau berbagai peristiwa masa kini yang sedang diteliti.  

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini menyangkut berbagai sumber 

data baik yang berasal dari catatan ataupun laporan yang telah disusun dalam arsip data 

yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut paton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasi 

kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun proses analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan secara simultan dengan pengumpulam data, artinya peneliti 

dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh dilapangan. Langka-

langka yang dilakukan peneliti dalam analisis data ini, adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (reduction) 

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data 

dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.  (Rijali, 2018) 

       Reduksi data merupakan suatu bentu analisis yang menajaman, mengongkang, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

 Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. 

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam 
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yakni : melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, 

menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 

2. Penyajian data (display data) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang 

terjadi dari apa yang harus dilakukan. 

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk narasi serta dapat di selingi dengan 

skema, gambar, tabel, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang 

terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik itu dari hasil wawancara mendalam, 

observasi partisipan maupun dokumentasi. 

Penyajian data ini dapat memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan 

dari data tersebut. Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya 

sudah dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk 

kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan. 

3. Penarikan kesimpulan (verifycation) 

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu 

kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang 

pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan 

menghabiskantenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektifatau juga upaya-upaya yang 

luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

(Milles, 1992). 

3.6 Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan 

pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk 

mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan waktu. ( Faisal, 2001).  

Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh 

peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi 

sebanyakmungkin biasyang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. ( Mudjia, 

2010). 

Adapun triangulasi dalam menentukan kredibilitas data sebagai berikut : 

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber berarti membandingkan atau mencek ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa 

yang di katakana umum dengan yang di katakan secara pribadi, membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen yang ada. ( Bachri, 2010).  

2. Triangulasi Teknik 

Berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang ada atau untuk membandingkan hasil dengan 

hasil wawancara kemudian dianalisis berdasarkan langkah-langkah. ( Yuwono, 2018). 

3. Triangulasi waktu  

 Triangulasi waktu di gunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan 

suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan 
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dari waktu ke waktu, untuk mendatkan data yang shahih melalui observasi penelitian 

perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. ( Bachri, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


