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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, 

terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa 

komprehensif dan menyeluruh.
1
 Dalam hal ini, peneliti memfokuskan kajian pada 

bentuk pembiayaan dan mekanisme yang diterapkan pihak Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin dalam memberikan pembiayaan 

Paket Masa Depan. 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu suatu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses 

pengumpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika 

hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.
2
 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin, lebih tepatnya di samping 

DINY mini market dan Pegadaian Jl A. Yani KM 5,5 Banjarmasin. 
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Yang dimaksud subjek penelitian adalah pihak karyawan Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin selaku pemberi pembiayaan 

kepada masyarakat yang membutuhkan. 

2. Objek Penelitian 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah bentuk pembiayaan paket 

masa depan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang 

Banjarmasin dan mekanisme pembiayaan paket masa depan yang ditetapkan oleh 

pihak Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin dalam 

rangka memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data pokok: 

1) Bentuk pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin. 

2) Mekanisme pembiayaan paket masa depan pada Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin. 

b. Data sekunder: 

1) Gambaran umum tentang Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah berupa: 

2) Profil Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah terdiri dari 

sejarah, susunan kepengurusan dan kondisi Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah pada saat ini. 
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3) Responden, yaitu pihak karyawan Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah cabang Banjarmasin. 

2. Sumber data penelitian ini adalah: 

a. Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. 

Yakni karyawan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

cabang Banjarmasin itu sendiri yang lebih khusus menangani 

permasalahan pembiayaan paket masa depan. 

b. Dokumen, yaitu catatan atau berkas-berkas penting yang 

berhubungan dengan penelitian yang ada di Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional Syariah cabang Banjarmasin.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 

1. Teknik wawancara, yaitu melalui wawancara dan dialog langsung dengan 

responden yang dapat memberikan keterangan mengenai data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Study documenter, yaitu peneliti berusaha mempelajari berkas-berkas atau 

arsip-arsip yang ada pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

cabang Banjarmasin berkaitan dengan penelitian tersebut. 

E. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, berupa uraian dalam bentuk tulisan yang menggambarkan validitas data 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adapun yang menjadi tolak ukur 

dalam analisis adalah pengkajian kembali data yang diperoleh dengan 
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membandingkan kepada landasan teoritis, sehingga didapatkan suatu simpulan 

berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 


