
 32  BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Dan Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam buku metode penelitian kualitatif, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian. Dimana jenis penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap apa yang penulis dapatkan dilapangan dan membandingkan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang sesungguhnya. Jenis penelitian ini yaitu Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sikap suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendekripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Selain itu penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian Bank Mandiri Cabang Kendari yang berlokasi di Jl. H. Abdullah Silondae 45, Mandonga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang telah dilaksanakan pada bulan November-Oktober 2019.   



33   3.3 Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder: 1. Data primer Data primer dalam penelitian ini adalah informasi dari informan nasabah tentang analisis prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Mandiri Cabang Kendari berupa dokumen-dokumen wajib mengenai analisis prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada bank mandiri cabang kendari serta informasi dari lapangan berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. 2. Data sekunder Data sekunder dalam penelitian ini adalah data penelitian yang berupa informasi atau keadaan yang relevan dengan topik penelitian ini berupa buku, jurnal, internet, dokumen, dan sebagainya tentang Bank Mandiri Cabang Kendari. 3.4 Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik field research yakni mengumpulkan data  langsung dari lapangan. Pada metode ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut: 1. Observasi Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diteliti. Pelaksanaan teknik observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Penentuan danp emilihan cara tersebut sangat tergantung pada situasi objek yang akan diamati yaitu observasi partisipan dan 



34   observasi non partisipan serta observasi sistematik dan observasi non sistematik (Consuelo G Sevilla, 1993). 2. Wawancara (interview) Wawancara dalam sebuah penelitian adalah suatu metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden. Pertemuan langsung dengan respon dan atau sumber informasi untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu (Juan Junardi, 2017). Wawancara mendalam (Indept Interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanyajawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman. Wawancara penelitian ini dilakukan terhadap kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Kendari, karyawan atau karyawati dan nasabah. 3. Dokumentasi Dokumentasi adalah metode meneliti data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen, laporan maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian (Suharsini Arikunto, 1993). Teknik dokumentasi diperlukan dalam  penelitian ini guna mengumpulkan data sekunder yang dihimpun dari sumber yang relevan. 3.5 Teknik Analisis Data Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu  menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum



35   masuki lapangan, selama dilapangan, dan setelahselesai dilapangan Teknik analisis data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (M. Burhan Bungi, 2008): 1. Reduksi data, yaitu semua data dilapangan 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 yang sedemikian rupa, sehingga kesimpilan dapat diverifikasikan misalnya melalui ringkasan atau menggolongkan data dalam satu pola yang jelas. 2. Penyajian data, dilakukan penelaan pada seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat. 3. Conclusion Drawing/verification merupakan teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mecari makna data untuk disimpilkan. Verifikasi data ini bertujuan untuk mengkrescek data yang ditemukan demi menghindari kekaburan data, sehingga data yang ditemukan tidak terdapat kekeliruan dalam penyajian data serta mudah untuk dipahami oleh penulis dana pembaca lainnya. 3.6 Pengecekan Keabsahan Data Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan triangulasi berdasarkan pada sumber data yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk menjaga 



36   adanya informan yang memberikan informasi yang kurang relevan terhadap pembahasan. Triangulasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1. Triangulasi tehnik, yaitu mengecek kembali data yang merujuk kepada sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. Yaitu dilakukan dengan wawancara dan observasi. 2. Triangulasi waktu, yaitu mengecek keabsahan data yang dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. 3. Peningkatan ketekunan dalam pengumpulan data.  


