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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat porpotisisme, yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci (Sugiyono, 2010:15). 

Penelitian bersifat deskripitf yaitu untuk membuat 

deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki (Musa, 1988:8).   

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka dalam penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan analisis potensi 

pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah di Bank Syariah 

Indonesia KC Kendari MT Haryono. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC 

Kendari MT Haryono yang beralamat di Jl MT Haryono No. 155, 

Wua-Wua, Kendari, Sulawesi Tenggara.Sedangkan waktu penelitian 

ini dilaksanakanpadatanggal 8 bulanJuni  sampai 29 September 2021. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

data kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data 

yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya.Data primer data yang 

didapat dari sumber pertama baik individu maupun perorangan 

melalui wawancara.Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

melakukan wawancara langsung pegawai Bank Syariah Indonesia KC 

Kendari MT Haryono Branch Financing Operation Manajer,Area 

Consumer Financing Staffdan SME. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung 

dari objek penelitian.Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya 
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mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan 

bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada 

suatu bank (Sugiyono: 2009:402) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang relevan bagi peneliti. Teknik 

pengumpulan data yakni membicarakan tentang bagaimana cara 

penulis mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yakni 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009:70) 

observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki. Sedangkan menurut (Suharsimi 

Arikunto, 2010:199) observasi merupakan pengamatan yang meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan 

menggunakan alat seluruh indra. 

Observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mengamati 

secara langsung mengenai objek yang diteliti di Bank Syariah 

Indonesia KC Kendari MT Haryono. Dalam penelitian ini hal-hal 

yang akan di observasi adalah lingkungan serta objek-objek yang akan 

diteliti. 

2. Wawancara  

Menurut Sutrisno Hadi wawancara merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara tanya-jawab sepihak yang dikerjakan 

dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Hadi, 

2000:193). Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto wawancara 

merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara yang digunakan untuk 

menilai seseorang (Arikunto, 2010:198). 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data.Data yang 

dimaksud adalah data yang berkaitan dengan analisis potensi 

pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Kendari MT 

Haryono. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara karyawan 
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bagian Pembiayaan/financing di Bank Syariah Indonesia KC Kendari 

MT Haryono dan nasabah pembiayaan Modal Kerja. 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui 

dokumentasi.Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dari dokumen yang ada peneliti akan 

memperoleh data tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia 

KC Kendari MT Haryono, struktur organisasi, visi dan misi. 

Pengambilan data berupa arsip-arsip dan pedoman umum yang 

berhubungan dengan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC 

Kendari MT Haryono. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan dan 

mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain 

sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Analisis 

data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan 

sebagai temuan bagi orang lain.  

Menurut (Sugiyono, 2010:246) bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut 

terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang 

diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. 

Dalam penelitian ini teknik analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data atau hasil wawancara yang dihasilkan melalui 

informan. Baik data primer maupun data sekunder. Setelah data 

dikumpulkan, langkah selanjutnya menyusun dalam satuan analisis. 

Hal ini dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh transkip 

wawancara dan mendeskripsikan seluruh pengalaman yang ditemukan 

dilapangan. Data dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan 

sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. 

Menurut Sutopo, menjelaskan bahwa analisis data model 

interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data 



M e t o d e  P e n e l i t i a n  | 33 

 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dengan penjelasannya: (Sutopo, 

2003:8) 

1 Reduksi data  

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. 

2 Penyajian Data 

Setelah data direduksi selanjutnya pada tahap penyajian data 

peneliti berusaha menyusun data yang relevan untuk menghasilkan 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk teks 

naratif dimana peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi 

tersusun untuk menarik kesimpulan dan dituturkan dengan bahasa 

yang mudah dimengerti. 

3 Penarikan/verifikasi Kesimpulan 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif memungkinkan 

untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

akan tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. 

Pengelolaan data kualitatif tidak menarik kesimpulan secara tergesa-

gesa tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan 

perkembangan perolehan data. Kemudian penulis akan melakukan 

verifikasi dari setiap hal yang ditunjukkan untuk kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif diharapkan adalah temuan baru yang belum pernah 

ada.Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas setelah diteliti. 

Verifikasi data ini bertujuan untuk mengkriscek data yang telah 

ditemukan demi menghindari kekaburan data sehingga data tidak 

dapat ditemukan kekeliruan dalam penyajiannya. Hasil terakhir inilah 

yang akan menjadi final dalam penelitian sebelum masuk pada 

pengecekan keabsahan data. 
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3. 6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian 

keabsahan dari data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal itu 

untuk mengindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. 

Pengujian keabsahan data tersebut dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yaitu: 

1. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan 

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan 

data hasil observasi dengan data hasil wawancara sehingga dapat 

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir otentik sesuai 

dengan masalah yang ada dalam penelitian. 

3. Triangulasi waktu yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi 

yang berbeda untuk menghasilkan data observasi dalam waktu dan 

situasi yang berbeda guna menghasilkan data yang valid sesuai 

dengan masalah yang ada dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


