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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian lapangan (Flied 

Research), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data 

secara langsung dari pemberi data (Purhantara, 2010). Dimana dalam 

penelitian ini, peneliti terjun langsung kelapangan agar mendapatkan data 

yang diperlukan. Adapun Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian diskriptif  kualitatif penelitian deskritif  diartikan 

sebagai suatu penelitian yang berusaha mendiskripsikan sesuatu 

penomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya (Dantes, 

2012). 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah karyawan bank BSI cabang kota 

Banjarmasin. sedangkan objek dalam Penelitian ini mengenai peran 

pembiayaan di BSI Cabang Kota Banjarmasin dan Faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat dalam membantu pembiayaan UMKM tersebut. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia kantor 

cabang Banjarmasin A. Yani 2 Jl. A. Yani No. 147 Karang Mekar  

Banjarmasin Timur. 
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D. Data dan Sumber Data  

1. Data yaitu kumpulam informasi yang akan mendukung berjalannya 

penelitian ini. Data terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Data primer   

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan 

oleh peneliti (Anwar, 2013). Data primer dalam penelitian diambil 

langsung terhadap pegawai bank BSI kota Banjarmasin. Dan 

diambil langsung terhadap pelaku UMKM 

b. Data sekunder   

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan 

oleh pihak Frudential. Data sekunder meliputi data-data tambahan 

dapat membantu si peneliti lakukan.   

2. Sumber Data   

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah, para 

pegawai Frudential yang menangani berbagai masalah yang terdapat dalam 

peran pembiayaan  pada BSI dalam membantu pembiayaan usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM) kota Banjarmasin. serta orang yang 

mengetahui, dan dapat memberikan informasi dan dapat memberikan 

keterangan-keterangan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti 

sehingga data menjadi lengkap.  
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

krusial pada memperoleh data pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan 

data yang dipakai pada penelitian ini terdiri menurut:  

1. Observasi artinya pengamatan yang berisikan suatu teknik yang 

dilakukan menggunakan cara mengadakan pengamatan secara teliti dan 

pencatatan sistematis (Arikunto, 2014).Penulis melakukan Observasi 

(Pengamatan) secara pribadi dilapangan yaitu menggunakan Bapak 

Taufik selaku pegawai pada bank BSI kota Banjarmasin . 

2. Wawancara (interview) merupakan suatu proses hubungan antara 

pewawancara & asal kabar  atau orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi pribadi. Dapat juga diartikan dialog tatap muka antara 

pewawancara menggunakan asal kabar, dimana pewawancara bertanya 

pribadi suatu objek yang diteliti & sudah didesain sebelumnya. (Yusuf, 

2014). Wawancara yang dilakukan sang penulis pada penelitian ini 

merupakan menggunakan berdialog pribadi menggunakan Branch 

Manager & Agen buat menggali tentang data & hal yang lainnya herbi 

penelitian ini.  

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tentang variabel hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah 

prasasti, notulen rapat, rencana & sebagainya (Arikunto, 2014).  
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F. Teknik Pengolahan Data & Analisis Data  

1. Teknik pengolahan data   

Teknik pengolahan data yang dipakai pada penelitian ini terdiri 

menurut:  

a. Koleksi data yaitu penyusunan data yang diperoleh menurut 

wawancara & dokumentasi.  

b. Klasifikasi data yaitu tahapan pengelompokkan data sinkron 

menggunakan jenis-jenis yang dibutuhkan.  

c. Editing data yaitu pemerikasaan atau mengecek pulang data-data 

buat mengetahui kelengkapan data yang telah diperoleh   

d. Deskripsi data artinya memaparkan/menguraikan data yang 

diperoleh pada bentuk laporan.  

2. Teknik Analisis Data  

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif, dan selanjutnya menarik 

kesimpulan dengan menggunakan metode indukatif yang menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus menjadi satu kesimpulan umum yang 

berdasarkan kenyataan penulis peroleh ketika peneliti dilapangan, 

berkaitan peran pembiayaan  di BSI  pada membantu pembiayaan bisnis 

mikro mini dan menengah (UMKM) Kota Banjarmasin. 
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G. Prosedur Penelitian  

Dalam proses penelitian & penyusunan proposal ini peneliti 

menempuh termin-termin menjadi berikut:   

1. Tahap   dahuluan    

a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian   

b. Konsultasi menggunakan dosen pembimbing    

c. Membuat desain proposal    

d. Mengajukan desain proposal ke Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Antasari Banjarmasin  

2. Tahap persiapan    

a. Selanjutnya selesainya judul disetujui, mengadakan seminar 

proposal menciptakan instrumen pengumpulan data    

b. Memohon surat perintah riset ke fakultas ekonomi & usaha islam  

Antasari banjarmasin  

c. Menyampaikan surat perintah riset pada yang bersangkutan 

3. Tahap pelaksanaan    

a. Menghubungi  responden & informan buat menggali kabar & 

mengumpulkan data  

b. Menganalisis data  yang sudah didapatkan 

4. Tahap penyusunan laporan   

a. Melakukan penyusunan laporan   

b. Berkonsultasi menggunakan dosen pembimbing skripsi tentang 

laporan yang sudah disusun dan diadakan koreksi & pemugaran 
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sehingga  disetujui   

c. Dibawa ke sidang munaqasah buat diuji & dipertahankan. 

 


