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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini ditinjau dari jenis penelitian, penulis 

menggunakan penelitian lapangan (Field Research), karena dilakukan 

secara langsung di lapangan sebagai objek penelitian. Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yakni penelitian yang 

bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan 

induktif (Mania, 2013: 37). Penelitian kualitatif ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual 

ataupun kelompok (N.S. Sukmadinata, 2012: 60). 

Tujuan penelitian bersifat deskriptif adalah untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu atau untuk menetukan penyebaran suatu gejala, 

atau untuk menetukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala 

dengan gejala lain dalam suatu masyarakat, dengan sudut penerapannya 

dalam bentuk penelitian hukum yang sosiologis.  Yang berarti 

penelitian lapangan (field research) atau yang biasa juga disebut studi 

kasus, artinya bahwa data yang kemudian dijadikan sebagai rujukan 

dalam penelitian ini yakni berupa data fakta-fakta kasus yang terjadi 

dilapangan. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian             

Dalam melakukan penelitian ini, maka yang dijadikan sebagai 

tempat penelitian adalah Laboratorium Bank Mini Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kendari dengan pertimbangan bahwa  tempat 

tersebut cukup representatif dan belum pernah diteliti sesuai dengan 

judul dalam penelitian ini. Adapun rencana waktu pelaksanaan 

penelitian ini akan dilakukan selama dalam kurung waktu maksimal 

satu bulan sejak dimulainnya kegiatan penelitian atau observasi awal 

sebagai persiapan penulisan proposal sampai pada penulisan laporan 

penelitian. 

3.3 Instrumen Penelitian 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif memposisikan peneliti 

itu sendiri sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data di 

lapangan. Peneliti dikatakan sebagai instrumen utama karena data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui dokumentasi, observasi 

perilaku, wawancara dengan informan atau partisipan (Cresswell, 

2010:261). Peneliti bisa saja menggunakan protokol atau sejenis 

instrumen untuk mengumpulkan data, tapi diri merekalah yang 

sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan 

informasi.  

3.4 Data dan Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Data 

harus didapatkan dari sumber atau informan yang tepat. Jika sumber 

data tidak tepat, maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak 
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relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data penelitian 

ini terdiri dari dua macam yaitu: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara 

langsung dari sumber-sumber yang kompeten dan dianggap 

memiliki otoritas dalam mendeskripsikan fenomena secara utuh 

dan akurat. Data primer ini dapat diperoleh dalam bentuk verbal 

atau kata-kata serta ucapan lisan informan. Cara untuk 

mendapatkan data primer ini adalah melalui wawancara atau 

diskusi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini yaitu: (1)  Bapak Dr. Rusdin Muhalling, M.EI 

(Dekan FEBI/ Pembina Bank mini Syariah); (2) Bapak Sodiman, 

S.Ag.,M.Ag (Wadek III FEBI/ Pembina Bank mini Syariah); (3) 

Bapak Muljibir Rahman, S.EI.,M.E.Sy (Kepala Laboratorium 

Perbankan Syariah); (4) Mahasiswa FEBI yang sudah 

memprogram matakuliah operasional perbankan yaitu 3 orang 

angkatan 2015, 2 orang angkatan 2016 dan 3 orang angkatan 2017. 

2. Data sekunder merupakan dapat yang diperoleh melalui pencatatan 

dokumen dan literatur yaang berkaitan dengan sub fokus 

penelitian, diantaranya; buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, arsip, dan lain-lain. 
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3.5 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data             

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab kedua belah pihak yang dikerjakan dengan 

sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

informan yang lebih mendalam. Dalam penelitin ini, peneliti 

menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur. wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. Pedoman wawancara 

hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. 

Wawancara dilakukan secara individu selama kurang lebih satu jam 

yang direkam dengan HP/alat perekam, maupun dicatat secara manual. 

Creswell (2003: h.146) menjelaskan bahwa peneliti mencatat informasi 

dari wawancara dengan mencatat atau menggunakan audio tape. Untuk 

menggunakan audio tape untuk setiap wawancara dan mencatatnya 

kemudian. Selama wawancara peneliti juga harus mencatat untuk 

berjaga-jaga siapa tahu alat perekam rusak.  
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2. Observasi 

 Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

kelakuan manusia seperti dalam kenyataan. Sebagai metode ilmiah, 

observasi biasa diartikan sebagai pengamat dan pencatatan dengan 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut 

Moleong (2000:126) bahwa alasan secara metodologis bagi 

penggunaan observasi atau pengamatan adalah mengoptimalkan 

kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku 

tak sadar dan kebiasaan. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk 

melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada 

saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, 

menangkap kehidupan budaya, dari segi pandangan dan anutan para 

subjek pada keadaan waktu itu.  

3. Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Data berupa dokumen seperti ini bisa 

dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti 

perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen 

tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna 

3.6  Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam 
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kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, memilih  mana yang penting yang akan dipelajari. Dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

selalu merujuk pada teknik analisis yang dikemukakan oleh Milles dan 

Huberman (dalam Denzin & Lincoln, 2009: 592-593) yang melalui tiga 

alur yaitu: (1) reduksi data; (2) setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data.; (3) langkah terakhir dalam 

analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Data Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 

1992: 20) 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif 

diperlukan validasi data yang dimaksudkan adalah untuk membuktikan 
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bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan fakta dilapangan. 

Kriteria validasi data digunakan untuk menjamin bahwa data atau 

informasi  yang dikumpulkan mengandung kebenaran baik bagi 

pembaca maupun subyek yang diteliti.  Pada penelitian ini penulis 

menggunakan teknik triangulasi dalam mengecek keabsahan data. 

Teknik triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu trianglasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

3.8 Gambaran Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian kualitatif yang mencoba 

mengungkap peran mini bank dalam meningkatkan pengetahuan 

Mahasiswa tentang operasional perbankan syariah di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Penelitian ini dirancang untuk 

menghasilkan informasi sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang 

dilakukan melalui dua tahapan yaitu kegiatan pra lapangan dan tahap 

kegiatan lapangan, sebagaimana dijelaskan berikut: 

1. Kegiatan pra lapangan dalam penelitian ini adalah peneliti 

melakukan penjajakan lapangan mengenai latar penelitian, mencari 

data, dan informasi mengenai peran bank mini kaitannya dengan 

meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang operasional 

perbankan. Selain itu, peneliti melakukan pendalaman teori 

melalui literatur, kajian jurnal penelitian terdahulu yang relevan. 

Pada tahap ini, peneliti juga menyusun rancangan penelitian yang 

meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan. Proses 

selanjutnya berkaitan dengan  perijinan kepada pihak terkait. 
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2. Kegiatan lapangan dalam hal ini adalah proses pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, pengumpulan dokumen, audio 

visual, sampai dengan analisa data untuk mengungkap fenomena 

terkait dengan peran mini bank dalam meningkatkan pengetahuan 

Mahasiswa tentang operasional perbankan syariah. Selain itu, Pada 

tahap  ini  dilakukan  proses  konsultasi  dan  bimbingan  dengan 

dosen pembimbing yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 


