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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai permasalahan yang ada, jenis penelitian yang penulis lakukan 

adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang 

dilakukan ditempat atau lokasi penelitian.(Aliah, 2018) Penelitian ini 

dilakukan dengan memfokuskan pada aspek – aspek yang berkaitan 

dengan analisis kelayakan Unit Usaha Syariah pada lembaga keuangan 

Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, 

yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan 

mengumpulkan informasi terhadap fenomena yang di teliti mengenai 

studi kelayakan Unit Usaha Syariah pada Lembaga Keuangan Jaminan 

Kredit Daerah Kalimantan Selatan (JAMKRIDA).(Aliah, 2018) 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan di lakukan. 

Penelitian ini mengambil lokasi pada PT. Jaminan Kredit Daerah 

Kalimantan Selatan (JAMKRIDA) yang beralamat di Jalan M. T. Haryono 

No. 31, RT.004/RW.001, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah. Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70111. Alasan peneliti 
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memilih lokasi di PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan 

(JAMKRIDA) karena Jamkrida merupakan salah satu lembaga keuangan 

non bank yang memiliki unit baru yaitu Unit Usaha Syariah.(Adawiyah, 

2018) 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah benda, hal atau orang yang 

dipermasalahkan dalam penelitian. Sehingga subjek yang dimaksud 

peneliti dalam penelitian ini adalah karyawan yang menjabat sebagai 

Direktur Bisnis & Syariah, Kepala Bagian Penjaminan Syariah dan Staff 

Penjaminan Syariah di PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan 

(JAMKRIDA) yang mengetahui kelayakan saat mendirikan Unit Usaha 

Syariah. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah masalah, isu atau problem yang dibahas, 

diteliti dan diselidiki dalam riset. Sehingga objek dalam penelitian ini 

adalah Kelayakan Unit Usaha Syariah. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  
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Data adalah keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang  

suatu keadaan atau masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Data primer  

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui 

wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel 

dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau di catat oleh 

peneliti.(Sarwono, 2006) Dalam penelitian ini yang dimaksud 

data primer adalah wawancara langsung dengan karyawan PT. 

Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan 

b. Data sekunder 

Data sekunder berupa data data yang sudah tersedia dan 

dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan 

mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang 

sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Yang termasuk data 

sekunder adalah dokumen, foto, video dan lain lain.(Sarwono, 

2006) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profil 

PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Adapun yang akan menjadi sumber data 

dalam penelitian ini adalah : 
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a. Responden, yaitu pihak – pihak yang dianggap peneliti dapat 

memberikan jawaban langsung berupa informasi yang berkaitan 

dengan penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah satu 

orang pegawai PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan. 

b. Dokumen, yaitu berupa catatan-catatan atau arsip yang terdapat 

di PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan yang 

berhubungan dengan penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data adalah bagian dari proses pengujian data berkaitan 

dengan sumber dan cara memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara  

 Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.(Saebani, 2008) 

Teknik pengumpulan data dengan menggadakan tanya jawab 

langsung untuk pencarian dan pengumpulan informasi atau data 

kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu analisis 

kelayakan unit usaha syariah. 

2. Dokumenter  

 Dokumenter adalah suatu cara atau proses pengumpulan fakta 

dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen, sehingga 
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diperoleh data yang berhubungan dengan yang diteliti oleh 

penulis.(Adawiyah, 2018) 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Untuk mengolah data yang diperlukan penulis menggunakan 

teknik-teknik sebagai berikut : 

a. Seleksi Data (Editing Data), yaitu proses dimana peneliti melakukan 

klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang 

sudah terkumpul.(Sarwono, 2006) 

b. Kategorisasi yaitu penyusunan data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan 

mudah dipahami.(Adawiyah, 2018) 

c. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah ada terhimpun dalam uraian sistematis. 

2. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk 

uraian-uraian secara deskriptif. Setelah data diolah dan sebagaimana 

yang diuraikan dalam teknik pengolahan data di atas, selanjutnya 

dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan 

terdahulu. Data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh responden 

akan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis. 
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G. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian, maka 

peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Tahapan Pendahuluan 

 Pada tahapan ini penulis melakukan observasi awal dan 

mempelajari permasalahan yang akan di teliti, kemudian hal tersebut 

dikonsultasikan dengan dosen penasihat Bapa Muhammad Saleh, S.IP., 

SH., MA dan selanjutnya disusun ke dalam proposal skripsi yang 

diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk 

mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan dilanjutkan 

dengan surat Penetapan Judul. Serta dilanjutkan dengan Seminar Desain 

Operasional Skripsi pada Hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini penulis berusaha terlebih dahulu mengumpulkan 

semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan, yang dimulai 

setelah sudah selesai melakukan seminar proposal skripsi.  

3. Tahap Pengolahan dan Analisis 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. 
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4. Tahap Penulisan Laporan Akhir 

 Pada tahap 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 di munaqasahkan.  

 




