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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian yang dilakukan  ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu dengan langsung ke tempat terjadinya masalah yang 

penulis teliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dengan 

mengambil pendekatan penelitian berupa penelitian deskriptif kualitatif, 

yakni penelitian yang menggambarkan bagaimana pembiayaan Wirausaha 

iB Hasanah pascaprogram penyaluran KUR dihapuskan pada BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin, rencana dan strategi apa yang dilakukan BNI 

Syariah dalam memasarkan pembiayaan Wirausaha iB Hasanah 

pascaprogram penyaluran KUR dihapuskan. Data-data yang dikemukakan 

kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan 

akurat. Penyajian model penelitian ini dilakukan dengan cara 

menggambarkan objek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan-

pernyataan   yang bersifat kualitatif.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini mengambil lokasi pada BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4 No. 385, Provinsi 

Kalimantan Selatan. 70235. Telepon: (0511) 3256746. Alasan penulis 

mengambil lokasi penelitian pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmsin 
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adalah karena sebenarnya hanya dua bank syariah yang bertugas dan 

ditunjuk oleh pemerintah dalam menyalurkan dana KUR adalah Bank 

Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah. Dan disini, penulis memilih 

lokasi pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmsin karena data awal 

yang penulis dapat dari BNI Syariah, selain itu untuk mengakses data di 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmsin lebih mudah sehingga 

memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian  adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki 

data mengenai variabel-variabel yang diteliti.
1
 Jadi subjek penelitian ini 

adalah pihak praktisi BNI Syariah bagian SME Financing Head  dan SME 

Account Officer yang mengelola pembiayaan Wirausaha iB Hasanah.  

2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek 

yang diteliti adalah Pembiayaan Wirausaha Pascaprogram KUR 

Dihapuskan Pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ini penulis 

melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian 

                                                 
1
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1997), hlm. 35. 
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lapangan (field research) di mana peneliti langsung ke objek yang diteliti 

melalui: 

1. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden.
2
 Dalam penelitian ini jenis 

wawancaranya adalah wawancara terbuka yaitu di mana para 

subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan 

mengetahui pula apa maksud wawancara.
3
 Dalam penelitian ini, 

wawancara berhadapan secara langsung dengan praktisi BNI Syariah 

bagian SME Financing Head  dan SME Account Officer yang 

mengelola atau menangani langsung  pembiayaan Wirausaha iB 

Hasanah.  

2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan perkiraan.
4
 Dokumentasi yang penulis buat dalam 

penelitian ini adalah berupa brosur-brosur Pembiayaan Wirausaha iB 

Hasanah sebagai data pelengkap yang penulis buat dibagian penyajian 

dan analisis data. 

 

                                                 
2
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), hlm. 39. 

 
3
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), hlm. 129. 
 
4
 Ibid., hlm. 158. 
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E. Teknik Pengolahan Data  

 Dalam teknik pengolahan data dijelaskan tentang langkah-langkah 

atau proses yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah data-data untuk 

keperluan dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif.  

 Dalam proses pengolahan data, ada sejumlah langkah-langkah ilmiah 

yang perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. Dari 

beberapa referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah 

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data, 

yaitu: 

1. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul dari 

hasil wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan 

bahasa tulisan serta mengoreksi kekurangannya.  

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

telah ada terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang penulis analisis adalah data 

Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pascaprogram KUR dihapuskan pada 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan data rencana dan strategi 

yang dilakukan BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam 

memasarkan Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah pascaprogram KUR 
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dihapuskan. Setelah data diolah dan sebagaimana diuraikan dalam teknik 

pengolahan data di atas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap 

permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Di mana data yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan 

mengacu pada landasan teoritis.  

 

G. Tahapan Penelitian 

 Ada beberapa tahapan penelitian yang ditempuh penulis dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis 

ilmiah yang siap dimunaqasahkan yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan pendahuluan  

 Pada tahapan ini penulis mencari permasalahan yang nantinya akan 

diteliti, setelah itu melakukan penelitian lapangan dan melakukan 

wawancara pribadi dengan pihak BNI Syariah bagian SME Account 

Officer yang menangani langsung pembiayaan Wirausaha iB Hasanah 

pada tanggal 9 April 2016, setelah masalah dan data di dapat kemudian 

berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing dan Biro Skripsi dan disetujui, 

kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang 

berjudul Pembiayaan Wirausaha Pascaprogram KUR Dihapuskan  Pada 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Penulis mulai menulis 

penelitian ini pada tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan 20 Maret 2016. 

 Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan pada dosen penasehat 

dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas 
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Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 21 Maret 2016. Setelah 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II 

keluar pada tanggal 11 April 2016, maka dikonsultasikan kembali untuk 

diadakan perbaikan seperlunya, kemudian proposal diseminarkan pada 

tanggal 21 April 2016.  

2.   Tahap Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung 

kepada para informan. Waktu riset yang penulis lakukan adalah selama 2 

bulan di mulai dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 8 Oktober 2016 

kemudian penulis memperpanjang lagi waktu riset selama 1 bulan yaitu di 

mulai dari tanggal 17 November sampai dengan 17 Desember 2016. Dari 

hasil riset yang penulis lakukan sehingga diperoleh data yang diperlukan 

mengenai pembiayaan wirausaha pascaprogram KUR dihapuskan pada 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

3.   Tahap Pengelolaan dan Analisis Data 

 Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik editing dan deskripsi. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis secara objektif dan dituangkan dalam 

laporan penelitian pada Bab IV. Selanjutnya dikonsultsian kepada Dosen 

Pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaanya dalam 

permasalahan yang diteliti.  
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4.   Tahap Penyusunan 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 

Pembimbing II hingga dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya 

tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan pada 

tanggal 4 Januari 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


