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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara 

penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara 

menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data 

dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci penelitian itu 

sendiri.
1
Secara sederhana penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran).
2
  

                                                 
1
Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100. 

 
2
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), hlm. 21.  
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin 

yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani Km. 5 Kompleks Kencana No. 1 Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Manajemen pengeksekusian barang jaminan melalui lelang dalam 

pembiayaan bermasalah pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. 

b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengeksekusian barang jaminan 

melalui lelang dalam pembiayaan bermasalah pada BTN Kantor Cabang 

Syariah Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Informan adalah orang yang  memberikan informasi berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. Informan dalam penelitian ini adalah pihak 

BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang dianggap kompeten 

dalam memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan. 
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b. Dokumen adalah data penunjang seperti buku-buku referensi, artikel 

ilmiah terkait, jurnal dan data-data tertulis lainnya yang mendukung 

penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi yaitu teknik yang menuntut adanya pengamatan langsung 

dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap 

objek penelitiannya.
3
  

2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan interview pada satu 

atau beberapa orang yang bersangkutan.
4
 Wawancara yang dilakukan 

adalah wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang terarah sesuai 

materi penelitian yang dicari dengan mengikuti pedoman wawancara 

yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data-data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

perkiraan.
5
 

                                                 
3
Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta RajaGrafindo 

Persada, 2014), hlm. 51. 

  
4
Ahmad Tanzeh, op. cit., hlm. 62. 

 
5
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 152. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu suatu cara menyeleksi data yang diperoleh, apabila terdapat 

kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga diperoleh data 

yang valid. 

b. Deskripsi, yaitu suatu cara dengan memberikan gambaran umum pada 

informasi atau data yang diteliti.  

c. Interpretasi, yaitu upaya memahami dan menafsirkan kembali data yang 

telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang 

tepat. 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian 

secara mendalam terhadap hasil penelitian untuk diuraikan dengan sistematis 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat ditarik simpulan yang 

bekenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

 


