
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek dan Jenis Penelitian. 

1. Objek Penelitian 

Obyek penelitian ini akan dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor 

Cabang Kendari  yang terletak di Kota Kendari, dengan menganalisis penyelesaian 

wanprestasi produk akad murabahah dengan  memperhatikan Portofolio pembiayaan per 31 

Desember 2018, akad pembiayaan al-Murabahah dan karyawan BSM. 

2. Jenis Penelitian. 

Jenis Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat kualitatif, menurut Saryono 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistemewaan dari pengaruh social yang 

tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.1 atau  suatu 

penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social 

secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 

peneliti dengan fenomena yang diteliti2 atau analisis kualitatif  digunakan apabila data data 

penelitian yang diangkat  memiliki sifat-sifat kualitatif3.  dengan kata lain penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberi data setelah analisis mengenai akad murabahan yang 

dipergunakan dalam transaksi pembiayaan dalam Bank  Syariah Mandiri (BSM). di Kota 

Kendari. Sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat 

memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. 

B. Jenis dan Sumber Data. 
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Jenis data terdiri dari Data Primer dan data Sekunder dengan memiliki sumber yang 

berbeda sebagai berikut: 

1. Data Primer.  Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai 

gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langsung pada obyek 

yang diteliti (observasi). Data primer bersumber dari: 1) permasalahan wanprestasi 

dengan memperhatikan portofolio pembiayaan per 31 Desember 2018 dan Akad 

pembiayaan murabahah yang dipergunakan dalam pengoperasian penyaluran dana 

terhadap debitur. 2) interview dan penyebaran angket terhadap karyawan/karyawati PT. 

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari.  

2. Data Sekunder. Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan 

untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari yurisprudensi, peraturan 

perundang-undangan, buku literatur dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.  

C.  Populasi dan Sampel Penelitian. 

Populasi  dapat didefinisikan sebagai himpunan semua data yang mungkin diobservasi 

atau dicacah/dicatat oleh seorang peneliti atau dengan kata lain populasi adalah himpunan 

semua individu yang dapat atau mungkin akan memberikan data dan informasi  untuk suatu 

penelitian.4. populasi dalam penelitian ini adalah sekaryawan/karyawati Bank Syariah 

Mandiri (BSM) Kantor cabang Kendari sebanyak 19 orang karyawan  dari 40 orang 

karyawan. Dan 4 orang telah diwawancara langsung. Adapun terhadap nasabah atau debitur 

yang mengalami wanprestasi di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kendari, 

peneliti tidak menjadikan sebagai populasi disebabkan peneliti sulit untuk mendapatkan data 

debitur tersebut, hal ini pihak Bank tidak bersedia memberikan data tersebut dengan alasan 

citra Bank dan nama baik debitur atau nasabah oleh karena itu pihak perbankan Syariah 

sangat menjaga kerahasiaan nasabah sehingga pihak Bank Syariah sangat hati-hati dan 
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menutup rapat informasi terkait dengan personalitas\ sedangkan sample adalah 1 eksamplar 

Portofolio pembiayaan per 31 Desember 2018 yang meliputi Portofolio semua produk 

pembiayaan, pembiayaan  murabahah dan pembiayaan bermasalah, 2 buah akad pembiayaan 

al murabahah  yaitu nomor 181 dan nomor 352. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data antara lain sebagai berikut :  

1. Penelitian Kepustakaan. Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau 

mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber 

kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Metode ini digunakan 

untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya 

dengan obyek yang diteliti, dengan cara menelaah atau membaca buku literatur dan 

peraturan yang terkait. 

2. Penelitian Lapangan. Yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 

obyek penelitian. Dalam pengumpulan data di lapangan peneliti menggunakan cara yaitu : 

1) Observasi. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian secara 

langsung terhadap obyek yang diteliti  kemudian menganalisis permasalahan wanprestasi 

produk murabahah dalam pembiayaan Bank Mandiri Syariah (BSM) cabang Kendari  dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis. 2) Interview. Yaitu metode pengumpulan data 

melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak yang 

bersangkutan yaitu karyawan/karyawati bank Mandiri Syariah Kota Kendari terkait 

dengan penyelesaiannya. 3) Sampel. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 

dengan cara random sampling atau metode pengambilan sampel secara random atau acak 

dengan cara menebar questioner.  

E. Metode Analisis Data. 



 

 

        Metode Analisis Data ini  menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan 

Hubermen), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh5. 

Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. 

Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) 

serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).6 

Peneliti dalam hal ini setelah mengumpulkan data langsung diikuti dengan menuliskan, 

mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan dengan mengikuti Analisis data 

kualitatif model Miles dan Hubermen sebagimnana terdapat 3 (tiga) tahap:  

1. Tahap Reduksi Data 

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman 

adalah : 

Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di 

lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen 

yang relevan.  

Kedua, pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidak-tidaknya empat 

hal : 

a.  Digunakan simbol atau ringkasan. 

b.  Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu. 

c.  Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu 

d. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif. 
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Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. 

Peneliti mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi 

sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.  

Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh 

peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara 

catatan obyektif dan catatan reflektif  

Kelima, membuat catatan marginal. Miles dan Huberman memisahkan komentar 

peneliti mengenai subtansi dan metodologinya. Komentar subtansial merupakan catatan 

marginal.  

Keenam, penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidak-tidaknya ada tiga hal yang 

perlu diperhatikan :  

a. Pemberian label 

b. Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu 

c. Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik. 

Ketujuh, analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo 

yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai 

dengan pengembangan pendapat atau porposisi.  

Kedelapan, analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih 

dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk 

menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatn marginal dan memo masing-

masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu 

dilakukan.  

Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks 

tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi. 

 



 

 

 

2. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan 

(display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti 

kualitatif banyak menyusun teks naratif.  Display adalah format yang menyajikan informasi 

secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman  memperkenalkan dua macam format, 

yaitu : diagram konteks (context chart) dan matriks. 

Penelitian kualitatif  biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan- tindakan orang 

yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan 

segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial 

dimana seseorang berfungsi.  

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. 

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang yang relevan sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan 

dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa 

yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapi tujuan penelitian.  

Miles and Hubermen menyatakan : ”the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the post has been narrative text”/yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data 

yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan 

tabel, grafiks, amatriks dan semacamyan; bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan 

kata atau phase verbal.  



 

 

Dalam bukunya Qualitative Data Analysis disajikan mengenai model-model penyajian 

data untuk analisis kualitatif.  Miles dan Huberman dengan model-modelnya itu dimaksudkan 

untuk mendorong tumbuhnya kreativitas membuat modelnya sendiri, bukan hanya sekedar 

konsumen model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menyajikan 9 model dengan 12 

contoh penyajian data kualitatif bentuk matriks, gambar atau grafik analog dengan model 

yang biasanya digunakan dalam metodologi penelitian kuantitatif statistik. 

Model 1 adalah model untuk mendeskripsikan model penelitian. Dapat berupa 

sosiogram, organigram atau menyajikan peta geografis. Model 2  adalah model yang dipakai 

untuk memantau komponen atau dimensi penelitian, yaitu dengan checklist matrik. Karena 

matriks itu tabel dua dimensi, maka pada barisnya dapat disajikan komponen atau 

dimensinya, pada kolom disajikan kurun waktunya. Isi checklist hanyalah tanda-tanda 

singkat. Model 3 adalah model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu. Isinya 

bukan sekedar tanda cek, melainkan ada diskripsi verbal dengan satu kata atau phase. Model 

4 adalah matriks tataperan, yang mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya 

dari berbagai pemeranan.  

Model 5  adalah matriks konsep terklaster. Digunakan untuk meringkas berbagai hasil 

penelitian dari berbagai ahli yang pokok perhatiannya berbeda. Model 6 adalah matriks 

tentang efek atau pengaruh. Model ini hanya mengubah fungsi-fungsi kolom-kolomnya, 

diganti untuk mendeskripsikan perubahan sebelum dan sesudah mendapat penyuluhan, 

sebelum dan sesudah deregulasi dan yang semacamnya. Model 7 adalah matriks dinamika 

lokasi. Melalui model ini diungkap dinamika lokasi untuk berubah. Model ini berguna bagi 

peneliti yang memang hendak melihat dinamika sosial suatu lokasi, tetapi memang tidak 

banyak peneliti yang mengungkap hal tersebut cukup sulit. 

Model 8 adalah menyusun daftar kejadian. Daftar kejadian dapat disusun kronologis 

atau diklasterkan. Model 9 adalah jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang ditelitinya. 



 

 

Dari deskripsi atau sajian yang diringkaskan dalam berbagai model tersebut dapat diharapkan 

agar mempermudah kita untuk merumuskan prediksi kita. Dalam melakukan display data, 

selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa : bagan, hubungan antar kategori, diagram 

alur (flow chart), pictogram, dan sejenisnya. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya.  

3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan 

melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti 

inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang 

ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk 

menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. 

Namun demikian peneliti pada tahap ini telah memutuskan antara data yang mempunyai 

makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses 

dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak 

menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.  

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu : 

a.       mengecek representativeness atau keterwakilan data 

b.      mengecek data dari pengaruh peneliti 

c.       mengecek melalui triangulasi 



 

 

d.      melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya 

e.       membuat perbandingan atau mengkontraskan data 

f.       menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif 

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu 

cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif 

diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi 

jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga 

berupa hipotesis atau teori. Berikut baganya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bagan analisis model Miles dan Huberman. 

 


