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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bog dan  taylor adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.1 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. 

Adapun waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal disetujui dalam seminar 

proposal dan disetujui untuk melakukan penelitian. 

C. Sumber data 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian 

atau sumber data yang akurat, yakni data-data yang didapat langsung dari Bank 

Syariah Mandiri.  

2. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau 

studi pustaka.2 Data ini untuk melengkapi data pokok yang didapat dari bank 

syariah mandiri Kendari. 

 

                                                           
1Tohirin, Metode penelitian kualitatif (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012)  
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Cetakan 7 (Bandung: Cv 

Alfabeta, 2009) h. 241-243 
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D. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untu 

menghimpun data-data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati 

oleh peneliti.3  

2. Wawancara  

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang 

peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (face to face) 

dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan 

tersebut.4 Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung 

dengan kepala unit pembiayaan consumer dan beberapa karyawan lain di 

PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang dilakukan. 

3. Studi Dokumen 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia  yang 

nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti. 

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari arsip Bank Syariah 

                                                           
3   
4Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan 

Bisnis(Yogyakarta: UPP AMP   YKPN, 1988), hlm. 95. 
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Mandiri Kantor Cabang Kendari, dokumen-dokumen, data-data dan sebagainya 

untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan untuk penelitian. 

E. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan proses pengujian data yang hasilnya digunakan 

sebagai bukti layak untuk menarik suatu kesimpulan. 

Menurut sugiyono: 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menuyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.5 

 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan 

conclusion/verivication (penarikan kesimpulan dan verifikasi data). 

1. Reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap data-data yang telah 

terkumpul yang diperoleh di lapangan. Karena data yang diperoleh 

jumlahya banyak, maka proses reduksi data ini sangat dibutuhkan untuk 

menentukan mana data yang akan diambil, dan mana yang akan dibuang. 

Proses reduksi data ini akan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 

2. Penyajian data, yaitu penyajian data yang dilakukan melalui bentuk 

uraian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti untuk 

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, cetakan 7 (bandung: Cv 

Alfabeta, 2009) h. 241-243  
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memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dialami. 

3. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi 

data. “kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat pemeliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.6 

F. Teknik pengecekan keabsahan data  

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditetapkan data 

yang tidak valid, yaitu data yang berbeda antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan kenyataan yang terjadi dilapangan maka data tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

Peneliti menggunakan trianggulasi untuk menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini,. Adapun trianggulasi yang digunakan yaitu trianggulasi teknik, 

trianggulasi sumber, dan trianggulasi waktu. 

1. Trianggulasi teknik, yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.  Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara akan 

dicek kembali oleh peneliti dengan observasi langsung dilapangan. 

2. Trianggulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan 

                                                           
6Ibid, h. 247-252 
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mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui sumber yang 

berbeda. 

3. Trianggulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data yang akan 

dilakukan oleh peneliti dalam waktu dan situasi berbeda. 
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