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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif, yaitu dimana dimulai dari 

menganalisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak 

kearah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu.
1
 Penelitian 

ini ingin memberikan gambaran pada hasil pengamatan yang didapat dari lapangan 

dan menjelaskannya dengan kata-kata. Pengumpulan data pada suatu latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci.
2
 

3.2   Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Nama Perusahaan : PT. BNI Syariah Parepare 

Alamat : Jl. Lahalede no. 15 Kel. Ujung Baru Kec. Soreang 

Telepon : 0421 22456 

Website :  www. bnisyariah.co.id 

Beroperasi : 10 November 2015 

                                                             

1
 Burhan M. Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif 

dan kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, 

(Jakarta: Kencana, 2013), h. 280 

2
 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I, Jakarta: CV Jejak, 

2018), h. 8. 
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BNI Syariah Parepare diizinkan beroperasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) pada tanggal 10 November 2015 ditandai dengan surat penegasan No. S-

196/PB/.13/2015. Sedangkan pada tanggal 11 Desember 2015 sesuai dengan surat 

penegasan No. S-150/KR.61/2015 Rencana pembukaan kantor fungsional yang 

melakukan kegiatan operasional. 

Pada tanggal 11 Desember 2015 dibuka kantor fungsional operasional mikro 

Wonomulyo yang bertempat di Jl.Jend. Sudirman No.100 Kabupaten Polewali 

Mandar, kantor fungsional operasional mikro Soppeng yang bertempat di Jl. 

Kemakmuran No.13 Kabupaten Soppeng. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2015 

dibuka dua kantor lagi di Enrekang yang bertempat di Jl. Poros Enrekang Tator 

Sidrap dan di Sidrap yang bertempat di Jl. Ahmad Yani NO. 72C. 

3.2.2   Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih dua 

bulan lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). 

3.3    Fokus Penelitian 

Penelitian ini fokus pada implementasi penilaian kelayakan calon nasabah dan 

pemberian pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Parepare dengan analisis etika 

bisnis Islam. 

3.4    Jenis dan Sumber Data yang digunakan 

Data penelitian menurut jenisnya terdiri dari dua sumber, yaitu data primer 

dan data sekunder: 

3.4.1 Sumber data primer melalui wawancara atau interview dengan menggunakan 

instrumen beberapa daftar pertanyaan diluar dari rumusan masalah. Data primer pada 

penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan pegawai bagian pembiayaan modal 
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kerja dan nasabah. 

3.4.2 Data Sekunder merupakan sumber data pendukung yang mempunyai relevansi 

dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan 

dokumentasi. Data sekunder dapat  diperoleh melalui studi kepustakaan berupa 

data dan informasi. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan mempelajari literatur, referensi, jurnal, dan internet yang berkaitan 

dengan penerapan prinsip penilaian kelayakan dalam pembiayaan modal kerja 

di BNI Syariah Parepare analisis etika bisnis islam. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan penulis menggunakan beberapa metode yaitu, antara 

lain: 

3.5.1 Observasi  yaitu diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek 

dalam fenomena tertentu.
3
 Peneliti melakukan kunjungan atau mengamati secara 

langsung kegiatan kinerja di BNI Syariah Parepare mencatat segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penilaian kelayakan pembiayaan modal kerja. 

3.5.2 Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah 

instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan 

jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan 

dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. 

Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam 

                                                             
3
 Imam  Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2013), h. 143 
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jangka waktu tertentu.
4
Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara 

dengan informan yaitu pegawai BNI Syariah Parepare bagian pembiayaan modal 

kerja dan nasabah. 

3.5.3  Dokumentasi  adalah  metode yang digunakan untuk menelusuri data 

histori.
5
Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat 

meningkatkan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul 

melakukan penelitian ke lapangan secara langsung Metode ini digunakan penulis 

untuk melihat secara langsung bukti-bukti data yang ada yaitu tentang sejarah, visi 

dan misi, struktur organisasi, serta perkembangan BNI Syariah Parepare. 

3.6    Metode Analisis Data 

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang 

disarankan oleh Miles and Huberman. Dikemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sampai data mencapai tahap jenuh.6 Aktivitas dalam analisis data ini 

meliputi, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

3.6.1 Data reduction (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian 

ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. 

Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. 

                                                             
4 Suyanto dan Bagong, Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Edisi II 

(Cet.III; Jakarta: Kencana, 2007), h. 76. 

5
 Burhan M. Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan 

kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran, h.153 

6
I Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan,( Cet I, Bandung: Nilacakra, 2018), h. 80. 
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3.6.2 Data display (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data 

dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis 

berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. 

3.6.3 Conclusion drawing/verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.7 

Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru 

yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian 

menjadi jelas. 

 

                                                             
7
Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi 

kasus,(Cet I, Sukabumi: Cv Jejak, 2017),  h. 86. 


