
 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian 

lapangan, yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk 

memperoleh data yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Adapun lokasi ini berada diwilayah Kec. Danau 

Panggang Kab. Hulu Sungai Utara. 

B. Lokasi penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Danau Panggang 

Hulu Sungai Utara, yaang terdiri dari masing-masing desa yaitu Desa 

Manarap, Desa Bitin, Desa Sirantau dan Desa Pandamaan.  

C. Data Dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah fakta yang dikumpulkan oleh penulis untuk 

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan 

penelitian.
1
 Adapun data dari penelitian ini adalah penggunaan kredit 

modal kerja noleh nasabah Bank BRI Unit Danau Panggang. 
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2. Sumber Data 

Adapun sumber datanya adalah berjumlah 13 nasabah yang di 

ambil sebagai responden selama kurang lebih satu bulan. Pengambilan 

data, yaitu saat berada di Bank BRI Unit Danau Panggang 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan 

data. 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

a. Interview (wawancara) 

Interview (wawancara) yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara 

dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu orang 

yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada 

orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.
2
 

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Ibu Hj. Nor Makiah, SEI 

sebagai kasir atau Teller di Unit Bank BRI Danau Panggang. 

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah kegiatan pengambilan atau pengumpulan 

data penelitian yang dilakukan melalui sumber data dari sejumlah buku, 

laporan-laporan pelaksanaan program dan dokumen-dokumen lainnya 

yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. 
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E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

a. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah segala macam pengolahan terhadap data atau 

kombinasi-kombinasi dari berbagai macam pengolahan terhadap data 

untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan 

dapat segera dipakai.
3
 Setelah data yang diperlukan dalam penelitian 

terkumpul, maka sebelum dianalisis penulis terlebih dahulu melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Editing, yaitu penulis mempelajari kembali semua data yang 

terkumpul kemudian dikoreksi untuk mengetahui data tersebut telah 

memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 

2) Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

3) Matriks, yaitu menguraikan data yang telah dikelompokan dalam 

bentuk matriks. 

b.  Analisis Data 

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisa data 

tersebut dengan menggunakan sifat analisis deskriptif, yaitu 

penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan 

gambaran atau pamaparan atas data dan sumber data penelitian 

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.
4
 Dengan pembahasan 
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terhadap data yang telah didapat di lapangan dihubungkan dengan 

teori umum tentang penggunaan kredit modal kerja oleh nasabah 

Bank BRI Unit Danau Panggang serta faktor apa yang mendorong 

mereka menggunakan kredit modal  Dengan pembahasan terhadap 

data yang telah didapat di lapangan dihubungkan dengan teori 

umum tentang penggunaan kredit modal kerja oleh nasabah Bank 

BRI Unit Danau Panggang serta faktor apa yang mendorong 

mereka menggunakan kredit modal kerja.  

F. Tahapan Penelitian 

Adapun beberapa tahapan penulis lakukan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. TahapanPendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, 

kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta 

persetujuan, selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Perbankan 

Syariah, setelah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah penetapan judul serta penetapan 

dosen pembimbing I dan II, maka dikonsultasikan kembali untuk 

perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan. 

b. Tahapan Pengumpulan Data 



Pada tahap ini penulis berusaha mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data 

sebagaimana yang telah ditentukan. 

c. Tahapan Pengolahan Data Dan Analisis Data 

Tahap ini dilakukan semua data yang diperlukan terkumpul kemudian 

diolah sesuai dengan teknik pengolahan data, kemudian dianalisis secara 

objektif. 

d. Tahapan Penyusunan Laporan 

Tahap ini dilakukan dengan menyusun semua hasil laporan, kemudian 

laporan yang telah disusun dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, 

apabila laporan tersebut telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan II 

yang terbentuk dalam sebuah skripsi, dan dianggap layak menjadi sebuah 

karya ilmiah, maka setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan. 

 

 


