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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deksriptif. Subyek penelitian ini 

adalah Bank Mandiri Taspen KC. Kendari. Metode pengumpulan  data yang 

digunakan adalah observasi, interview (wawancara), tes dan dokumentasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap 

pertumbuhan kredit Mantap Pensiun. 

Menurut Bagdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy, Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.(Lexy J. Moleong, 

1999,h. 3). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini bertempat di Bank Mandiri Taspen KC. Kendari, tepatnya di 

Jln. MT. Haryono No 14, Desa/Kelurahan, Wowanggu, Kec. Kambu, Kota 

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bulan Februari 2021 sampai dengan 

09 April 2021. 

3.3  Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh 

(Suharsimi Arikumto, 1992:102). Menurut Lefland sumber data yang utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya seperti 

sumber data tertulis, foto-foto dan statistik merupakan data tambahan sebagai 

pelengkap atau penunjang data utama (Noeng Muhajirin, 1996;112).  
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Sumber data Penelitian diperoleh dari : 

1. Sumber data primer  

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan, dalam hal ini 

yang bertindak sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Operation 

Manager Bank Mandiri Taspen KC. Kendari. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data yang diperoleh  dari hasil dokumentasi yang telah 

dipublikasikan terutama yang berkaitan dengan masalah Dampak COVID-19 

Terhadap Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pengunaan teknik dan alat pengumpulan data 

yang tepat memungkinkan mendapat data yang objektif. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan atifvitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat 

(partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Pengamatan partisipatif merupakan jenis 

pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan yang menjadi sasaran 

peneliti, tanpa mengakibakan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang 

bersangkutan (Muhamad Idrus, 2009:101). 

Observasi merupakan metode utama yang dilakukan didalam penelitian. 

Disini terdapat pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang 

diselidiki. Observasi ini dilakukan pada awal menentukan lokasi penelitian 
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dengan melakukan pra-survey hingga pengumpulan data dilakukan. Dalam 

observasi penulis penulis melakukan kunjugan langsung ke lokasi yaitu PT. Bank 

Mandiri Taspen KC. Kendari. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah Percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan di 

jawab oleh objek wawancara tersebut (Moelong). Sedangkan menurut S. Margono 

wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur yang disesuaikan dengan kondisi 

pemahaman masing-masing responden. Wawancara dilakukan secara khusus 

kepada informan penelitian, yakni Operation Manager dan Acount officer pensiun 

di PT. Bank Mandiri Taspen KC. Kendari. 

c. Dokumentasi 

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki 

posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengara 

pada latar belakang atau perbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang 

sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti. 

Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, 

objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap 

gejala-gejala masalah yang diteliti. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data dari hasil penelitian 

yang didapat berupa gambaran tentang Dampak COVID-19 Terhadap 

Pertumbuhan Kredit Mantap Pensiun KC. Kendari. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung sampai tuntas, untuk meganalisis data dalam penelitian ini 

dilakukan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (reduction) 

Redukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. 

b. Penyajian data (display data) 

Setelah data redukasi maka selanjutnya mendispley data. Penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat agar lebih 

mudah memahami apa yang dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan (verifycation) 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga atau terakhir dalam 

proses analisis. Kesimpulan pada awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugyiono, 2009:252). 

Kesimpulan ini merupakan proses re-check yang dilakukan selama 

penelitian dengan cara mencocokan data dengan catatan-catatan yang telah dibuat 

peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan-kesimpulan awal, karena pada 

dasarnya penarikan kesimpulan sementara dilakukan sejak awal pengumpulan 

data. Data yang telah diverifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan 

penarikan kesimpulan. 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif diperlukan 

kredibilitas data guna membuktikan bahwa data hasil yang dikumpulkan sesuai 

apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data digunakan untuk menjamin bahwa data 

atau informasi yang dikumpulkan baik bagi peneliti maupun objek yang di teliti 

mempunyai kredibilitas.Keabsahan data dapat di cek melalui perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triagulasi dan member 

check (Sugiyono, 2009:121). 

Melalui metodologi subjektif diandalkan untuk mendapatkan gambaran 

kondisi sosial yang asli dan kesan sasaran eksplorasi. Hal ini akibatnya terlibat 

dengan penyelidikan ke dalam ukuran pelatihan berkelanjutan. Alasan trigulasi 

adalah untuk memperluas pemahaman tentang apa yang telah ditemukan, karena 

ketidaksempurnaan informasi harus dimungkinkan secara berbeda, diantaranya : 

a. Triangulasi Sumber  

Triagulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data degan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui sumber. 

b. Triangulasi Teknik 

Triagulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data 

pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dengan melakukan 

wawancara dan dokumentasi. 

c. Triagulasi waktu  

Triagulasi waktu yaitu menguji kredibilitas data dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. 
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Disini peneliti menggunakan triagulasi teknik, triagulasi teknik digunakan 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan degan mengecek data kepada sumber 

yang sama degan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa 

melalui wawancara, obsevasi, dokumentasi. Bila dengan teknik menguji 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar. 

 


