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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian deskriptif kualitataif. Penelitian deskriptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang tabungan, 

kegiatan-kegiatan, sekap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena (Nazir, 2013). Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 

yaitu data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar bukan angka. 

Kalaupun ada angka-angka dalam penelitian ini, sifatnya hanya 

sebagai penunjang saja. Dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mendeskripsikan kejadian yang terjadi saat ini.  

    Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan adalah suatu penelitaian yang dilakukan di 

lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai 

yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan 

laporan ilmiah (Fatoni, 2011).  Pendekatan lapangan bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. 

Peneliti akan mencari informasi langsung di Bank Syariah Indonesia 

Kantor Cabang Kendari MT Haryono yang terkait praktik 
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pembiayaan modal kerja dengan menggunakan data primer dan data 

sekunder yang bersifat kualitatif.  

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

1.  Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dimulai dari 

bulan Mei – Juli tahun 2021.  

2.  Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Kantor Cabang Kendari MT Haryono yang beralamat pada jalan 

MT.Haryono NO. 155 Wua-wua Kota Kendari Sulawesi Tenggara.  

3.3   Sumber Data dan Jenis Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2010).  

Data merupakan hasil pencatatan baik baik yang berupa fakta dan 

angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut, subyek peneliti di mana subyek 

tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil 

kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

sember data, yaitu sember data primer, dan sumber data sekunder.  

1. Sumber Data Primer 

        Sumber data primer adalah subyek yang memberikan informasi 

penelitian yang dibutuhkan secara langsung dari sumber asal yang 

belum diolah dan diuraikan. Sedangkan data primer merupakan data 
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atau hasil yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau subyek 

penelitian (Mucitaningrum, 2013). Data yang diperoleh langsung 

dari hasil  observasi, wawancara dengan pihak AO BSI KC Kendari 

MT Haryono yang kompeten pada praktik pembiayaan modal kerja, 

nasabah pembiayaan modal kerja serta hasil dokumentasi pada saat 

penelitian berlangsung. 

2.   Sumber Data Sekunder 

  Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

peneliti, tetapi diperoleh dari studi kepustakaan seperti data yang 

diperoleh dari literatur-literatur seperti buku- buku, dokumen-

dokumen ilmiah dan majalah serta sumber lainnya, untuk 

melengkapi dan mendukung data primer yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti.  

3.4    Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

1.  Observasi  

Observasi merupakan metode yang paling dasar dan 

paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita sesalu terlibat 

dalam proses mengamati (Gunawan, 2014). Melakukan 

observasi dengan mengamati objek yang ada di lapangan, 

sehingga peneliti berada pada objek yang diteliti serta melihat 

secara langsung suatu aktifitas yang berkaitan dengan penelitian 

serta memperoleh gambaran untuk mengungkap peristiwa dari 
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suatu kejadian sehingga data yang didapatkan akurat, dan 

terpercaya. Dalam hal ini penulis akan mengadakan observasi 

langsung pada BSI MT Haryono dan pada tempat usaha 

nasabah pembiayaan modal kerja untuk mendapatkan  

pencatatan dan pengamatan yang berkaitan dengan praktik 

pembiayaan modal kerja di BSI KC Kendari MT Haryono. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi antara dua 

orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi 

dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu. Dalam hal ini penulis 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan langsung kepada pihak BSI KC Kendari MT 

Haryono yaitu pada Bapak Said Tidore sebagai Account Officer 

(AO) dan nasabah pada pembiayaan modal kerja di BSI MT 

Haryono untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan 

data yang berkaitan dengan praktik pembiayaan modal kerja.   

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode mencari data 

mengenai variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen, rapat, agenda. Metode dokumentasi 

yang terkait dengan penelitian ini adalah suatu metode yang 

digunakan untuk memperoleh data baik berbentuk tulisan 

ataupun gambar.  

Perkembangan usaha 

nasabah setelah mendapat 

pembiayaan modal kerja 



METODOLOGI PENELITIAN 43 

 

 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berkaitan dengan praktik pembiayaan modal kerja. Data berupa 

foto, tulisan maupun dokumen-dokumen yang penting lainnya, 

yang mana data tersebut dapat memperkuat proses pembiayaan 

modal kerja di BSI KC Kendari MT Haryono. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu 

untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan 

hubungannya terhadap keseluruhannya. Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun sistematis data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catata  lapangan dan dokumentasi, menyusun kedalam 

pola , memilih yang penting yang diperlukan dalam penelitian, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti 

maupun orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah melalui tiga tahapan, yaitu : 

1. Reduksi Data (data reduction)  

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan 

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data (Gunawan, 

2014). Selama proses reduksi data, peneliti melanjutkan 

ringkasan, menemukan tema, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan tidak memilih  hal-hal yang tidak diperlukan dalam 
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penelitian. Reduksi data  berlangsung selama penelitian sampai 

pelaporan penelitian selesai. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya yaitu 

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pemaparan data 

sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Gunawan, 2014). Data yang telah direduksi kemudian 

disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai aspek-aspek dalam 

penelitian. Data yang didapatkan oleh peneliti tidak dipaparkan 

secara keseluruhan melainkan dianalisis terlebih dahulu, 

kemudian disusun secara sitematis sehingga data yang diperoleh 

dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

Penarikan Kesimpulan/Verifikasi yaitu teknik analisis 

data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna 

data untuk disimpulkan. Verifikasi data ini bertujuan untuk 

mengkroscek data yang ditemukan demi menghindari 

kekaburan data, sehingga data yang ditemukan tidak terdapat 

kekeliruan dalam penyajian data serta mudah untuk dipahami 

oleh penulis dan pembaca lainnya.  
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3.6   Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

    Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

tehnik triangulasi. Yakni tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pembanding terhadap data awal. Adapun tehnik triangulasi yang 

digunakan adalah sebagai berikut (Ghony, 2013).  

1. Triangulasi Sumber 

       Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber, (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) 

membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang 

pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Hasil perbandingan tersebut diharapkan 

adanya kesamaan atau alasan terjadinya perbedaan. 

2. Triangulasi Teknik 

      Triangulasi teknik yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil 
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wawancara akan dicek kembali oleh penliti dengan observasi 

langsung di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan kembali untuk 

memeproleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada 

dalam penelitian ini. 

3. Triangulasi Waktu 

 Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara pengecekan 

wawancara dengan obsevasi dalam waktu dan situasi yang berbeda 

untuk menghasilkan data yang valid yang sesuai  dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 


