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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Definisi Dasar dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian disusun untuk menjelaskan bagaimana suatu penelitian 

dilakukan. Desain metode penelitian yang dibuat akan menentukan langkah-

langkah yang akan dilalui peneliti dalam mengumpulkan data yang akan 

digunakan sebagai bahan dalam memberikan jawaban atas permasalahan 

penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Triyuwono (2009), metode penelitian 

pada dasarnya adalah rancangan seorang peneliti yang disusun dalam rangka 

memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapinya, mulai dari 

tahap pengumpulan data sampai tahap teknik analisis data. 

Setiap jenis penelitian yang digunakan bisa memiliki desain metode 

penelitian yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam 

menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dan memudahkan 

pembaca. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Moleong (2005:2) menjelaskan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tanpa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan 

didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman 

kajian pustaka, data dan angka, sehingga  realitas  dapat  dipahami  dengan  baik.  

Tujuan penelitian kualitatif adalah memberikan deskripsi atau gambaran secara 

sistematis dan faktual, mengenai fenomena yang sedang diteliti lalu diolah dan 
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dianalisis menurut pemahaman dan persepsi peneliti tanpa menggunakan alat 

statistik.  

Untuk jenis peneltian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan penelitian studi kasus atau lapangan, yaitu penelitian yang 

mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, suatu program kegiatan, dan 

sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh diskripsi yang 

utuh dan mendalam dari sebuah entitas (Rahardjo, 2010). Studi kasus ini 

dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang atas analis 

pembiayaan dalam menggali informasi yang dibutuhkan untuk pembiayaan. 

3.2. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah analis pembiayaan yang bertugas menggali 

informasi untuk analisa pembiayaan. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang yang beralamatkan di Jalan Kawi Atas 

No. 36 A Malang. 

3.3. Sumber Data 

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang akan digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data adalah hasil 

pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2002:96). 

Data yang ada merupakan landasan untuk menentukan tingkat keakuratan hasil 

penelitian yang dilakukan, oleh karena itu tingkat relevansi data terhadap objek 

yang diteliti harus kuat. 

Pengertian sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002:107). Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang 
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menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer 

dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan Galih Arda Wijaya, ST 

selaku Relationship Manager Financing yang memiliki status officer dan 

fatchullah Reza Siswanto, SE selaku Relationship Manager Financing yang 

belum memiliki status officer. Selain melakukan wawancara, peneliti juga 

melakukan observasi terhadap hasil analisa pembiayaan yang telah dikerjakan 

oleh fatchullah Reza Siswanto, SE terhadap suatu pengajuan permohonan 

pembiayaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa data eksternal yaitu berkas-

berkas persyaratan pembiayaan milik pemohon pembiayaan yang mengajukan 

pembiayaan dan hasil analisa terhadap pemohon pembiayaan yang telah disusun 

ke dalam Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP). 

 



42 
 

 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara atau 

teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat dilakukan 

dengan baik dan lancar. Seperti yang diungkapkan oleh Suryabrata (2003:92-93) 

bahwa kualitas data ditentukan oleh alat pengambil data atau alat pengukurnya. 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2003:174). Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan. 

a. Interview (wawancara) 

Wawancara biasanya digunakan peneliti sebagai media komunikasi dengan 

pihak-pihak terkait atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan pada analis pembiayaan secara tatap muka. Keuntungan wawancara 

secara tatap muka antara lain, peneliti dapat memperoleh informasi yang 

mendalam dan detail, memiliki kontrol yang lebih besar dan dapat segera 

melakukan penyesuaian atas pertanyaan yang diajukan. 

Bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti berkaitan dengan 

wawancara tatap muka, yaitu wawancara semi terstruktur yaitu percakapan yang 

diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan sebelumnya tetapi 

memungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang merupakan bentuk 

pendalaman dari topik tersebut (Rizky, 2009). Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan Galih Arda Wijaya, ST selaku Relationship Manager Financing 
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yang memiliki status officer dan fatchullah Reza Siswanto, SE selaku 

Relationship Manager Financing yang belum memiliki status officer.  

b. Observasi  

Observasi yaitu kegiatan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Penulis 

melakukan observasi terhadap beberapa hal yang akan membantu menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain: metode analis pembiayaan 

dalam mengumpulkan informasi pemohon pembiayaan dan dokumen-dokumen 

syarat pengajuan pembiayaan lainnya serta hasil analisis yang dilakukan oleh 

analis pembiayaan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu usaha mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, 

maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber 

datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati 

bukan benda hidup tetapi benda mati. Data yang dilakukan dokumentasi adalah 

prosedur penanganan pembiayaan dan Memorandum usulan pembiayaan (MUP). 

3.5. Teknik Analisis Data  

Analisis data dilakukan setelah data diperoleh, yang merupakan cara atau 

langkah untuk mengolah data primer atau data sekunder yang bermanfaat dalam 

penelitian guna mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data menurut Hasan 

(2002:97) adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, 
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kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis data ini merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, 

karena melalui analisis tersebut maka: 

1. Data dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahankan masalah-

masalah penelitian. 

2. Memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang terdapat dalam 

penelitian. 

3. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi-implikasi dan saran-saran 

yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya. 

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis data kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan model 

matematika, model statistik dan ekonometrika atau model-model tertentu lainnya. 

Analisis data yang dilakukan tebatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada 

pengecekan data dan tabulasi, membaca tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-

angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran (Hasan, 

2002:98). 

Adapun menurut Moleong (2005:248) analisis data kualitatif adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari 

dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa analisis data 

kualitatif adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan data dan memilah-milah 
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data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian melakukan analisis 

dengan tanpa menggunakan model matematika, statistika ataupun ekonometrika, 

dan selanjutnya menguraikan dan menafsirkan data tersebut. 

Proses analisis data dilakukan dengan tahapan sebagi berikut: dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya 

dari hasil wawancara, dokumen pribadi, dokemen resmi dan internet. Data 

tersebut dibaca dan dipelajari serta ditelah. Kemudian tahapan berikutnya adalah 

dengan melakukan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstarksi. 

Abstraksi disini merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses, 

dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian 

dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahapan akhir dari analisis data 

adalah mengadakan pemeriksan keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan 

tahap penafsiran data dan mengolah hasilnya dengan menggunakan metode 

analisis data kualitatif. 

 


