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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis, Meode dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian 

deskriptif dengan metode penelitian lapangan (Field research), yaitu 

penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan 

wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan 

sebagai prosedur yang akan menghasilkan data deskripsi berupa kata-

kata bertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati untuk memahami fenomena tentang apa yang dialai oleh 

subjek penelitian. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah studi kasus (case stududy research). Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memahami fenomena-fenomena yang 

terjadi oleh subjek penelitian, baik itu secara holistik maupun secara 

deskripsi dalam bentuk susunan kata-kata juga bahasa, di suatu 

kondisi yang khusus alamiah dengan memanfaatkan jenis metode 

yang alamiah. (Lexy J Moleong, 2015:13).  

Data penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar, dan untuk menunjang penelitian 

ini penulis juga melakukan penelahan buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif karena 

data data yang diperlukan berupa sebaran-sebaran informasi yang 
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tidak dikuantitatifkan serta dapat membantu peneliti dengan 

menjelaskan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan. Dimana 

dalam penelitian ini peneliti hendak mengumpulkan informasi-

informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan monitoring 

pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di 

Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar serta efektivitas dari 

monitoring pembiayaan tersebut. 

3.2.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022. 

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian 

yaitu di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang 

berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi No.16, Mangkura, Kec. Ujung 

Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

3.3. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung. Data ini dapat diperoleh melalui responden sebanyak 20 

orang. Responden tersebut merupakan orang-orang yang peneliti 

jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi atau data. Peneliti 

memperoleh data melalui wawancara atau memberikan pertanyaan-

pertanyaan mengenai masalah yang diteliti dengan Pimpinan, 

Verificator, Micro Banking Manager dan beberapa karyawan Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar yang terkait dengan penelitian 

ini. 
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2. Data Sekunder. 

Data sekunder merupakan data pendukung yang berupa data-

data atau arsip- arsip yang terkait dengan company profile serta 

berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang 

berasal dari penelitian atau survei yang telah dilakukan peneliti-

peneliti sebelumnya, media cetak, media elektronik, dan berbagai 

literatur yang berhubungan dengan monitoring pembiayaan di 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar serta efektivitas dari monitoring 

pembiayaan tersebut. Data sekunder berperan sebagai data 

pelengkap yang mendukung data primer. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan proses percakapan 

dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang 

dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (Wahyu Purhantara, 

2020:24). Metode wawancara ini merupakan metode pengumpulan 

data yang sangat sering digunakan dalam penelitian. Pada teknik 

wawancara ini, peneliti akan mengadakan kegiatan tanya jawab 

dengan Pimpinan, Verificator, serta Micro Banking Manager Bank 

Sulselbar Syariah Cabang Makassar dengan memberikan pertanyaan–

pertanyaan terkait dengan masalah yang diteliti. 
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2. Observasi 

Observasi merupakan suatu pengamatan dengan memusatkan 

perhatian pada suatu objek dengan memanfaatkan panca indra, baik 

dengan melihat, mendengar, dan lain sebagainya (Sugiyono,2017:22). 

Dengan demikian, teknik observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

lebih dekat tentang obyek yang di teliti. Pada teknik observasi ini, 

peneliti akan melakukan pengamatan pada berbagai peristiwa yang 

berhubungan dengan monitoring pembiayaan di Bank Sulselbar 

Syariah Cabang Makassar serta efektivitas dari monitoring 

pembiayaan tersebut. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik dimana peneliti 

mengumpulkan data baik berupa tulisan, gambar, maupun karya dari 

seseorang dengan melakukan penyelidikan terhadap catatan peristiwa 

yang telah lalu (Sugiyono, 2017:23). Metode dokumentasi yang 

dilakukan peneliti adalah dengan mencari data-data yang berkaitan 

dengan penelitian ini berupa naskah kearsipan dan data berupa 

gambar yang ada di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar. 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi dalam 

melakukan penelitian. Oleh karena itu dalam melakukan penelitian 

lapangan (field research) yang meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi diperlukan instrumen sebagai alat dalam melakukan 
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penelitian yaitu daftar pertanyaan, kamera untuk mengambil gambar 

atau video, alat perekam (Handphone), dan alat tulis menulis berupa 

pulpen dan buku catatan. 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. PengolahanData 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari 

tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya apabila diperlukan (Sugiyono, 2017:25). 

b. Paparan data atau data display 

Paparan data atau data display adalah kumpulan - 

kumpulan informasi yang tertata dan memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan juga adanya pengambilan tindakan. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman menjelaskan bahwasanya yang 

paling sering digunakan untuk mempertunjukan data didalam 

penelitian kualitatif itu ialah teks yang sifatnya naratif. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Tahapan ini yaitu pengambilan kesimpulan juga verifikasi. 

Pengambilan kesimpulan merupakan sebuah jawaban dari fokus 

penelitian yang didasarkan pada hasil analisis data. Kesimpulan 
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dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum ada. Hasil kesimpulan ditampilkan dalam 

bentuk deskripstif objek penelitian yang berdasarkan pada hasil 

yang didapatkan dan kajian penelitian yang dilakukan. (Rokhmat 

Subagiyo, 2017:26). 

2. AnalisisData 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan selama proses 

penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis 

secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriktif yaitu 

menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara rinci untuk 

memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk 

menjawab segala permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini 

(Lexy J Moleong, 2015:17). 

3.7. Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam rangka 

memperoleh kesimpulan dengan tepat dan objektif. Dapat dikatakan 

absah atau sesuai ketika data yang berhasil dikumpulkan sesuai 

dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Oleh karena itu 

diperlukan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan data 

penelitian kualitatif. Dalam melakukan pengecekan keabsahan data 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara sebagai 

berikut: 
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a. Uji kredibilitas 

Uji kredibilitas atau derajat kepercayaan ini merupakan 

suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data informasi yang 

dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti 

bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca 

dan dapat diterima oleh responden yang memberikan informasi 

yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Terdapat 

beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan diskusi 

dengan teman sejawat (Sugiyono, 2017:12). 

b.  Uji dependability 

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan 

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Proses audit ini dilakukan oleh auditorin dependen atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti 

dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai 

menentukan masalah atau fokus penelitian, memasuki lapangan 

penelitian, menentukan sumber data, melakukan analisis data, 

melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan 

harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. 

c.  Uji confirmability 

Uji confirmability hampir sama dengan uji dependability. 

Uji confirmability (kepastian) atau audit kepastian adalah 

pengujian hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang 
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dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses 

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhistandar 

confirmability. Menurut Sugiyono (2017) standar confirmability 

yaitu apabila data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan 

sumber informasinya jelas. 

 


