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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah field research 

(penelitian lapangan)
31

. Yaitu penelitian yang  dilakukan dengan cara 

peneliti langsung kelokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan mengenai studi kelayakan pembiayaan Wirausaha  iB Hasanah 

pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan 

informasi terhadap fenomena yang di teliti menganai studi kelayakan 

Wirausaha iB Hasanah pada BNI SyariahCabang Banjarmasin. 

B. LokasiPenelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada PT. BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarnasin, Jl. Jend. Ahmad Yani km 4 No.385, Kebun 

Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, 70235. Pemilihan lokasipada PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin karena PT. BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin  adalah salah satu Bank Syariah yang menyalurkan 

dana seperti pembiayaan Wirausaha iB Hasanah. Sehingga peneliti ingin 
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mengetahui bagaimana tindakan pihak Bank BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin dalam memberikan pembiayaan dengan melakukan studi 

kelayakan terhadap nasabah. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang di gali dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang 

terkait baik berupa informasi dan keterangan yang dikumpulkan langsung 

dari obyeknya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan,
32

 

dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah pihak Bank  

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Data primer ini dapat melalui 

wawancara.Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung yaitu melalui media perantara.Data sekunder umumnya 

berupa literatur-literatur atau bacaan yang relevan serta dokumentasi Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang terkait dalam  penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Adapun yang akan menjadi sumber data dalam 

penelitan ini adalah: 
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a. Responden, yaitu pihak yang dapat memberikan informasi langsung 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu Asisten Unit Marketing Deni 

Setiawan dan SME Finance Head Panji Arrohman pada Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

b. Dokumen, yaitu catatan atau berkas-berkas yang berkaitan dengan 

penelitian ini untuk melengkapi data penelitian. Berkas-berkasnya berupa 

gambaran umum mengenai Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 

D. TeknikPengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Wawancara (interview) 

1. Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula, dengan 

ciri kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti.
33

 Maksud 

penulis di sini yaitu melakukan percakapan langsung dengan responden 

sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan. 

2. Dokumenter 

Yaitu merupakan suatu pengumpulan data-data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti  
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sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
34

 

E. TeknikPengolahan Data 

Dalam teknik pengolahan data dijelaskan tentang langkah-langkah atau 

proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data-data untuk keperluan 

dalam melakukan penelitian ini.  

 Dalam proses pengolahan data, ada sejumlah langkah-langkah ilmiah yang 

perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. 

Dari beberapa referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah 

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data yaitu:
35

 

1. Editing, yaitu memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi kelengkapan 

isian, keterbacaan tulisan, keseragaman satuan data yang digunakan dan 

sebagainya. 

2. Katagorisasi yaitu penulis menyusun terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis 

dan mudaah dipahami.  

F. TeknikAnalisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

yang bersifat deskritif.Setelah data diolah dan sebagaimana diuraikan dalam 

teknik pengolahan data diatas, selanjutnya dilakukananalisis data terhadap 
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BasworidanSuwandi, MemahamiPenelitianKualitatif, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), 
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permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Dimana data yang diperoleh dari 

hasil wawancara oleh responden dibahas dengan mengacu pada landasan 

teoritis. 

G. Tahapan Penelitian 

 Untuk mencapai tujuan yang diharapan dalam penelitian ini maka penulis 

menempuh tahapan prosedur penelitian sebagai berikut: 

1. TahapanPendahuluan 

 Pada tahapan ini penulis melakukan penjajakan awal dengan 

mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti pada saat penulis 

melakukan observasi awal di BNI Syariah Cabang Banjarmasin.  

Hal tersebut dikonsultasikan dengan dosen penasehat Bapa Prof. Dr. H. 

M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan selanjutnya disusun dalam sebuah 

proposal skripsi yang diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam  untuk mendapat persetujuan. Setelah diterima atau disetujui 

pada tanggal10 Mei 2017, baru lah penulis mendapat surat Penetapan Judul 

dan pembimbing untuk kemudian berkonsultasi dengan para dosen 

penasehat dalam rangka persiapan seminar desain operasional skripsi, yang 

dilaksanakan pada tanggal 27 juli 2017. 

2. TahapanPengumpulan Data 

Padatahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, penulis 

meminta dibuatkan surat riset selama 2 bulan dari tanggal 20 Desember 

2017 s/d 20 Februari 2018 dan kemudian melakukan penelitian di Bank 
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BNI SyariahCabang  Banjarmasin dengan melakukan wawancara kepada 

responden, sehingga diperoleh data dan informasi terkait permasalahan 

yang akan diteliti. 

3. TahapanPengolahan Data danAnalisis  

Data.Pada tahapan ini setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian 

penulis mengolah dan menganalisis data tersebut, pengolahan data 

berdasarkan teknik yang telah disebut terdahulu, kemudian analisis data 

dengan pendekatan kualitatif. 

4. TahapanPenyempurnaan 

Padatahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah 

diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya.Untuk 

kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen 

pembimbing I dan II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan 

penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan, hingga 

dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karyatulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang siap dimunaqasahkan. 

 

 


