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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

1. Dari segi model 

     Penelitian ini menggunakan model  penelitian kualitatif studi kasus atau 

yang sering disebut dengan case study (Herdiansyah, 2014) adalah suatu 

model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang berbatas” 

(bounded system) pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail. 

Penelitian ini menitik beratkan kepada studi terhadap suatu kasus dan 

mengeksplorasi fenomena berdasarkan data yang ada. 

2. Dari tingkat eksplanasi 

     Penelitian in menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, 

dikarenakan melakukan penelitian mengenai eksplorasi dan deskripsi terkait 

potensi perkembangan industri keuangan syariah yang ada diwilayah dunia 

barat khususnya Amerika Serikat. 

B. Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan mengguanakan studi literatur  

(Literature Research) yang berarti peneliti tidak terjun langsung ke lokasi 

penelitian untuk mengambil data, melainkan dengan melakukan berbagai 

bentuk pengambilan data salah melalui data yang sudah tersedia, berupa 

laporan, jurnal ilmiah, dan artikel serta literatur lainnya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data adalah langkah strategis guna mendapatkan data 

yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dalam penelitan ini, yaitu : Studi Pustaka. Studi pustaka 

merupakan penelitian dengan mengambil literatur atau bahan-bahan berupa 

buku-buku, catatan ataupun dokumen yang berhubungan dengan masalah atau 

topik yang sedang diteliti 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

     Sumber data berupa data sekunderyang merupakan jenis data yang diambil 

laporan-laporan, studi terdahulu, jurnal ilmiah dan artikel, dalam hal ini data 

sekunder digunakan terhadap negara yang berada di benua Amerika yaitu 

Amerika Serikat. 

 

E. Teknik Analisis Data 

     Analisis data adalah merupakan sebuah proses menyusun secara sitematis 

data yang didapatkan dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.  

 



54 
 

     Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu 

penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, 

proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka 

waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden. Di dalamnya 

tidak terdapat perlakuan atau manipulasi terjadap objek penelitian, 

sebagaimana yang terjadi pada metode eksperimen.  

     Maka, metode penelitian ini mencakup berbagai jenis metode penelitian 

lainnya, seperti metode survei, metode studi kasus, metode studi 

perkembangan, dan sebagainya (Prastowo 2016: 203).  Penelitian Kualitatif 

Deskriptif ini mengunakan tiga acuan teori sebagai salah satu bagian dari 

alat analisis data yang ada pada kerangka teoritik yaitu : 

1. Teknik Analisis Data a la Miles & Huberman 

Teknik ini merupakan teknik analisis data yang lazim digunakan pada 

penelitian berjenis penelitian kualitatif.  Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. (Sugiyono, 

2015 : 246) Pada analisis data menurut Miles & Huberman ini ada tiga 

tahapan penting dalam melakukan analisa. Yaitu adalah pertama Data 

Reduction (reduksi data), kedua Data Display  (penyajian data), dan 

yang terakhir Conclusion Drawing (pengambilan kesimpulan). Dalam 

melakukan penelitian ini berikut komponen dalam analisis data yang 

digunakan.  
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Diagram 3.1 Flow Chart analisis a la Miles & Huberman 

   Periode pengumpulan 

          

   Reduksi Data        A 

Antisipasi Selama    Setelah     N 

            A 

   Display Data        L 

   Selama    Setelah     I 

   Kesimpulan        S 

   Selama    Setelah     I 

            S 

 

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND, 

2010 
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2. Teori SWOT 

Teori SWOT seperti yang dijelaskan pada bagian kerangka teoritik akan 

dijadikan salah stau bagian dari analisis data dalam penelitian ini. 

Penelitian yang berbentuk kualitatif deskriptif dengan metode 

pengambilan data berupa library research atau merupakan studi 

kepustakaan, tentu akan menghasilkan banyak data yang didapat 

selama proses penelitian dan bercampur antara yang relevan dan tidak 

terhadapa tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk itu dalam analisis 

data pada penelitian ini menggunakan metode Miles dan Huberman 

untuk melakukan penyaringan data yang didapat hingga pada penarikan 

kesimpulan yang nantinya akan disajikan dalam bentuk SWOT 

(strength, weaknesess, opportunity, dan threats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


