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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memuat 

gambaran secara sistematis, faktual dan akurat megenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki dan menghasilkan data berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku yang didapat untuk mengungkap megenai Pola Manajemen 

Pembiayaan Sistem Murabahah Pada PT.BNI Syariah Cabang Kendari.  Setelah data 

terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang kemudian 

ditarik suatu kesimpulan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan keadaan atau fenomena yang 

ditemui dalam pelaksanaan penelitian.  Penggunaan desain penelitian kualitatif ini 

penulis bermaksud menggali fakta tentang Pola Manajemen Pembiayaan Sistem 

Murabahah Pada PT. BNI Syariah Cabang Kendari. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BNI Syari’ah Cabang Kendari, Kota Kendari 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

b. Waktu 

Waktu Penelitian yang diperlukan kurang lebih tiga bulan terhitung sejak bulan 

November 2019 sampai dengan bulan januari 2020. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data yang peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif yang berupa pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan-penjelasan bukan 

angka-angka atau hitungan.  Dalam hal ini yaitu salah satu sumber informasi atau 

data yang terpenting nasabah PT. BNI Syari’ah Cabang Kendari. Sumber data penting 

lainya adalah pihak-pihak lain serta segala sesuatu yang ada hubunganya dengan 

penelitian ini sehingga dapat diperoleh data yang valid dan  dapat dipertanggung 

jawabkan. 

a. Menurut, Sumadi Suryabrata (2012). Data Primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peniliti (petugas-putugasnya) dari sumber pertamnya. Dalam 

hal ini data yang peniliti kumpulkan adalah data mengenai manajemen 

pembiayaan sistem murabahah di PT. BNI Syari’ah Cabang Kendari (84). 

b. Menurut M. Burhan Bungin 2018). Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data yang 

biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen misalnya data megenai keadaan 

demografis suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, data 

megenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya (122).  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Observasi, Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.  Fokus observasi 

(pengamatan) dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu: 
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2) Ruang tempat, yaitu tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang 

berlangsung, dalam penelitian ini ruang dan tempat penelitianya adalah lingkungan 

fisik kantor cabang BNI Syari’ah Kota Kendari. 

a) Pelaku, yaitu orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, pelaku 

dalam penelitian ini adalah nasabah pada kantor cabang BNI Syari’ah Kota 

Kendari Provensi Sulawesi Tenggara. 

b) Aktivitas, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kantor dalam situasi sosial yang 

sedang berlangsung, dalam penelitian ini kegiatanya adalah Analisis 

Manajemen Pembiayaan Sistem Murabahah Pada PT. BNI Syari’ah Cabang 

Kendari. 

3) Wawancara, Wawancara merupakan teknik atau cara mengumpulkan data untuk 

tujuan penelitian dalam hal ini antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan pembiayaan sistem murabahah pada PT.BNI Syari’ah Cabang Kendari 

yang telah digunakan.  Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk menggali data 

dan informasi tentang Pola Manajemen Pembiayaan Sistem murabahah Pada PT. 

BNI Syari’ah Cabang Kendari.  Dalam hal ini peniliti akan melakukan wawancara 

langsung pada manajemen PT. BNI Syari’ah  CabangKendari. 

4) Dokumntasi, Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah tersedia 

berupa bahan-bahan atau keterangan yang mendukung penelitian. Data-data 

tersebut berupa struktur organisasi, peta/lokasi, sejarah dan perekembanganya.  

Pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan peneliti sejak peneliti 

berada dilapangan.  Teknik ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu usaha untuk memberikan interprestasi 

terhadap data yang telah diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data.  Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, mempengabstrakan dan tranformasi data yang 

kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.  Reduksi data 

dilakukan terus menerus selama proses penilaian berlangsung dan berlanjut 

sesudah penelitian dilapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

2. Penyajian Data.  Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Penciptaan dan penggunaan penyajian data tidak terlepas dari kegiatan analisis 

yang meliputi rancangan deretan dan kolom-kolom sebagai matriks untuk data 

kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk yang harus dimasukan ke dalam 

kotak-kotak matriks. 

3. Menarik kesimpulan.  Langkah analisis data selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan. Kesimpulan peneliti dengan melihat hasil reduksi data dan tetap 

mengacu pada permusuhan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang 

telah tersusun tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan lainya, 

sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan 

yang ada. 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk menghindari adanya data yang tidak valid, maka penulis melakukan 

pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluardari data 

yang ada untuk kepentingan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap 

data yang ada. 

William Wirsen (2014), mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data berbagai 

sumber dengan beberapa cara dan tehnik yang sesuai dengan waktu. 

Dalam pengecekan keabsahan data maka digunakan triangulasi sebagaiberikut: 

1) Triangulasi tehnik, yaitu menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda, 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

2) Triangulasi sumber, yaitu untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. 

3) Triangulasi waktu yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama 

dalam waktu yang berbeda (270). 

 

 

 

 

 

 

 

 


