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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial 

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang 

diperoleh dari situasi yang alamiah.42 Penelitian kualitatif menurut Bog dan 

Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.43 Dimana 

jenis penelitian ini memfokuskan peneliti terhadap apa yang penulis dapatkan di 

lapangan. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Untuk mendapatkan sumber data yang di butuhkan dalam mrngumpulkan 

data yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 01 Juli 2019 

2. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri yang terletak di 

wilayah Sulawesi Tenggara kota Kendari yang beralamat di Jalan Abdullah 

Silondae No. 135 Korumba Mandonga. 

 
42Lihat Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1 
43Lihat Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012) 
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C. Sumber Data  

2. Data Primer  

Data primer yaitu data yang berasal dari data utama. Data primer adalah 

data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat 

yaitu dengan teknik wawancara (interview), yakni data yang didapat langsung dari 

pegawai Bank Syariah Mandiri.44 

3. 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.45 Data ini untuk melengkapi data pokok yang di dapat dari Bank 

Syariah Mandiri. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

beberapa tekhnik pengumpulan data yaitu : 

1. Observasi 

Observasi atau yang biasa disebut dengan pengamatan yaitu dengan 

pengamatan secara langsung objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati 

pengguna produm pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Kantor 

Cabnag Kendari. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, pengamatan 

 
44Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30. 
45Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Cetakan 7, (Bandung: Cv 

Alfabeta, 2009),  h. 241-243. 
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yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan 

gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.46 

2. Wawancara 

Wawancara adalah  mengumpulkan data yang mengharuskan seorang 

peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan 

responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut.47 

Wawancara dilakukan kepada karyawan Bank Syariah Mandiri yang menangani 

pembiayaan BSM Implan 

Peneliti menggunakan wawancara berstruktur untuk memperoleh data 

yang dilakukan berdasarkan pertanyaan dengan maksud dapat mengontrol dan 

mengatur dalam wawancara. Dalam wawancara berstruktursemua pertanyaan 

telah disiapkan dan dirumuskan dengan cermat dan secara tertulis.48 

3. Dokumentasi 

Studi dokumen yaitu suatu metode meneliti data yang tersimpan dalam 

bahan bentuk dokumen, laporan maupun catatan yang berkaitan dengan 

pembiayaan BSM Implan. Peneliti mengambil beberapa gambar sebagai bukti dari 

penelitian yang dilakukan. 

E. Teknik Analisis Data  

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik data kepustakaan maupun 

data lapangan maka selanjutnya mengolah data dengan menggunakan teknik 

 
46Lihat P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2004), h.63 
47Lihat Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisinis 

(Yogyakarta: UPP AMP YKPN 1988), h. 95   
48Nasution, Metode Penelitian Naturalistik kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 117 
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deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Semua data di lapangan dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, 

mengambil data yang fokus pada permasalahan dalam penelitian. Kegiatan 

reduksi data ini dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 

menghapus data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa, 

sehingga kesimpulan dapat di verifikasi misalnya melalui ringkasan atau 

menggolongkan data dalam satu pola yang jelas. 

2. Penyajian data 

Dilakukan penelaah pada seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu 

wawancara, obseravasi, maupun data dokumentasi yang telah diperoleh untuk 

menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari 

makna data untuk disimpulkan. Verifikasi data ini bertujuan untk mengkroscek 

data yang ditemukan demi menghindari kekaburan data, sehingga data yang 

ditemukan tidak terdapat kekeliruan dalam penyajian data serta mudah untuk 

dipahami oleh penulis dan pembaca lainnya.49 

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 

 
49Lihat M. Burhan Bungi, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Predana Media 

Group, Cet. 3, 2008), h. 122 
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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 

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 

Dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data yang 

telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. 

3. Trianggulasi waktu 

Pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam 

waktu dan situasi berbeda. 

  


