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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti suatu objek, dimana peneliti melakukan studi 

tentang budaya kelompok dalam kondisi alam melalui observasi 

dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mengembangkan pemahaman yang rinci dan mendalam tentang 

beberapa fenomena yang ada, penelitian yang menjelaskan 

beberapa peristiwa empiris (Bungin, 2015:125). 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bermaksud untuk 

mendeskripsikan mengenai situasi-situasi atau kejadian. Penelitian 

deskriptif merupakan sebuah penelitian yang memaparkan 

karakteristik maupun ciri tertentu dari sebuah kejadian ataupun 

fenomena, yaitu mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang 

terjadi di BSI KC Kendari A Silondae 2 khususnya dalam penilaian 

kelayakan usaha dan jaminan dalam pemberian pembiayaan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di PT. Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Kendari A Silondae 2 Jl. Drs. H. Abdullah Silondae 

No. 123 dan waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 3 

bulan. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data penelitian ini dikumpulkan melalui instrumen 

pengumpulan data wawancara maupun dokumentasi. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua yakni: 

1. Sumber Data Primer, Data primer atau data utama adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer pada 

penelitian ini adalah nasabah yang telah memperoleh fasilitas 

pembiayaan usaha mikro yang pembiayaannya bermasalah. 

2. Sumber Data Sekunder, Data sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya seperti 
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mengutip dari buku, jurnal, website, yang berkaitan dengan 

penerapan prinsip 5C, serta penelitian terdahulu dan literature 

lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini seperti 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam penelitian ini 

untuk pengumpulan data, agar tersusun secara sistematis. Adapun 

teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

1) Observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan metode utama yang dilakukan dalam 

penelitian. Disini terdapat pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi ini dilakukan pada 

awal menentukan lokasi penelitian  dengan melakukan pra-survey 

hingga pengumpulan data dilakukan, dalam observasi penulis 

melakukan kunjungan langsung ke lokasi yaitu PT. Bank Syariah 

Indonesia KC Kendari A Silondae 2 (Satori, D & Aan K, 

2014:105). 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui 

proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya 

pertanyaan berasal dari pihak yang mewawancarai dan jawaban 

datang dari pihak yang di wawancarai. Wawancara ini 

menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang 

mengajukan pola dan aturan tertentu dalam mengajukan 

pertanyaan. Wawancara akan dilakukan kepada nasabah yang 

sudah memperoleh fasilitas pembiayaan usaha mikro bermasalah 

untuk mendapatkan data yang diperlukan (Bungin, 2015:130). 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan mengenai data, seperti surat-surat atau 



 | 31 M E T O D O L O G I  P E N E L I T I A N

 

dokumen yang digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah. 

Yaitu antara lain formulir penilaian bagi calon nasabah, mulai dari 

mulai jenis usaha, kriteria jaminan dan formulir penilaian laporan 

keuangan. 

2. Teknik Pengumpulan Data Skunder 

Yaitu data yang diperoleh dari study pustaka (library 

research), dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti, jurnal dan lain-lainnya yang berisi tentang 

informasi pendukung dan pelengkap data primer. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung sampai selesai, untuk menganalisis 

data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti meringkas data, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, menelusuri tema 

dan polanya serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. 

2. Penyajian Data 

Setelah data reduksi maka selanjutnya mendisplay data. 

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat agar lebih mudah 

memahami apa yang telah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga atau 

terakhir dalam proses analisis data. Kesimpulan pada awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah apabila tidak 

terdapat bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. 
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3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan triangulasi. Triangulasi artinya mengulang atau klarifikasi 

dengan beberapa sumber. Jika diperlukan triangulasi data maka 

dapat dilakukan dengan cara mecari data-data lain sebagai 

pembanding yakni orang yang terlibat dapat dimintai keterangan 

lebih lanjut tentang data yang diperoleh. Jika triangulasi pada aspek 

metode, maka perlu meninjau kembali metode yang digunakan 

(dokumentasi, observasi, wawancara dan lai-lain) (Octaviani & 

Sutriani, 2019:17). 

Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman 

terhadap apa yang telah ditemukan, untuk kesempurnaan data dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan 

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilkukan dengan cara membandingkan 

data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan 

menggunakan teknik yang berbeda, dengan melakukan wawancara 

dan dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yang dilakukan penulis dalam penelitian 

ini, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan 

observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada 

dalam penelitian ini. 

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan tiga 

macam pengecekan keabsahan data yang telah penulis jelaskan 

diatas, agar data yang diperoleh merupakan data yang valid. 


