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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Menurut Husaini Usman (2006), peneliti lapangan yaitu mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi  suatu penelitian yang dilakukan 

dengan cara peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data-data yang 

diperlukan. 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut M. Nazir (2010) pendekatan kualitatif adalah metode sekelompok 

manusia atau suatu objek dengan cara menggambarkan atau melukiskan secara 

sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisis dan menetapkan hubungan 

antara fenomena yang dimiliki. Jadi yang dimaksud pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan dengan cara mendeskripsikan dengan menganalisis fenomena yang 

ada dengan fakta-fakta. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah 

Indonesia KCP Sultan Adam yang bertempat di Jl.. Sultan Adam No.13A, Antasan 

Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi 

Kalimantan Selatan kode pos 70123.  
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek  penelitian menurut Arikunto merupakan sesuatu yang sangat 

penting kedudukannya di dalam penelitian. Subjek penelitian harus ditata sebelum 

peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian dapat berupa benda, hal, 

atau orang. Subjek dalam penelitian ini  adalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP 

Sultan Adam . 

Objek penelitian menurut Sugiyono adalah sesuatu yang menjadi pemusatan 

pada kegiatan penelitian, atau dengan kata lain segala sesuatu yang menjadi sasaran 

penelitian. Jadi objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti. Adapun 

yang menjadi objek penelitian ini adalah analisis kelayakan pembiayaan di PT. 

Bank  Syariah Indonesia KCP Sultan Adam. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang 

berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau 

keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja informasi 

yakni hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. (Suryabrata, 2010). 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu: 

a. Data primer, data primer adalah sumber pertama yang berkenaan 

dengan masalah yang sudah dirumuskan  data yang diperoleh secara 

langsung dari objek penelitian, yang didapat dengan mengumpulkan 

langsung dari informan melalui teknik pengumpulan data berupa 

wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis setelah 

melakukan wawancara dengan Karyawan PT. Bank Bank Syariah 
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Indonesia KCP Sultan Adam pada MRMTL (Micro Relation Manager 

Team Leader) dengan memberikan penjelasan mengenai analisis 

sistem kelayakan pembiayaan mikro. 

b. Data sekunder adalah telah data-data pendukung yang dikumpulkan. 

Data ini diperoleh dari buku-buku ataupun media yang berkaitan, data 

ini penulis gunakan untuk pelengkap data primer. Data sekunder yang 

didapat dalam penyusunan adalah diperoleh dari literatur-literatur 

kepustakaan seperti internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan 

analisis kelayakan pembiayaan mikro. 

2. Sumber data 

a. Informan, adalah pihak lain yang dapat memberikan keterangan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan yang dimaksud disini 

adalah MRMTL (Micro Relation Manager Team Leader)  PT. Bank 

Syariah Indonesia KCP Sultan Adam. 

b. Dokumen, yaitu seluruh data bisa didapat dari catatan atau berkas yang 

berhubungan dengan penelitian untuk pelengkap dalam penelitian ini. 

Berkas-berkasnya yaitu berkas PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan 

Adam. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung. dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa  belum 
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memuaskan, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu 

diperoleh data yang dianggap kredibel.  

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan model analisis data oleh 

Miler dan Huberman. Dalam model ini mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari polanya. Maka dari itu setelah data terkumpul dari hasil 

pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain 

yang ditemukan dilapangan, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan 

dengan membuat catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil 

penelitian. 

2. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and 

Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Atau 

dengan kata lain, data display yaitu data yang sudah dikumpulkan dan 

diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah 

dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk 

melakukan penganalisisan data. 

3. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari analisis data di mana 

kesimpulan yang akan diperoleh dari hasil wawancara. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna 

yang muncul harus selalu diuji kebenaran dan kesesuainya sehingga 

validitasnya terjamin. (Sugiyono, 2014) 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, diperlukan adanya 

data yang lengkap dan sesuai sehingga mampu mengungkapkan masalah yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan 

adalah: 

1. Wawancara 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. Bank 

Syariah Indonesia KCP Sultan Adam terkait dalam penelitian analisis 

sistem kelayakan pembiayaan mikro. Teknik pengumpulan data ini 

digunakan untuk memperoleh informasi-informasi terkait analisis sistem 

kelayakan pembiayaan mikro 

2.   Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis yang tidak dipersiapkan 

karena adanya permintaan seorang penulis sedang record adalah setiap 

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa. (Ghony, M.,, D, 2012). 

F. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini disusun dalam beberapa tahap agar menjadi karya ilmiah yang 

sistematis sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan  

Pada tahapan ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang 

akan diteliti dengan terjun langsung kelapangan. Hasilnya kemudian 

dituangkan dalam sebuah proposal penelitian berjudul “Analisis Kelayakan 
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Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam pada 

Masa Pandemi COVID-19” untuk kesempurnaan maka penulis melakukan 

bimbingan kepada Dosen Penasehat Akademik dan meminta 

persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. Setelah disidang dan dinyatakan diterima dan keluarnya surat 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I, selanjutnya penulis 

melakukan bimbingan kembali untuk perbaikan seperlunya, kemudian 

diseminarkan proposal. 

2. Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini penulis terjun kelapangan untuk mengumpulkan data-data 

tentang penelitian dengan pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam 

metode penelitian. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

 

Apabila data sudah terkumpul kemudian data akan diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan untuk mendapatkan 

kesimpulan akhir dan penelitian ini. 

4. Tahapan Penyusunan Akhir 

 

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah dianalisis 

dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing. 

Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan siap untuk dimunaqasahkan 

di depan tim penguji skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin.  

 


