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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini berjudul penyelesaian pembiayaan bermasalah studi pada 

warung mikro PT Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan. Peneliti menginginkan 

untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 

bermasalah dan penyelesaiannya. Adapun peneliti mengangkat kasus ini dengan 

tujuan memberikan gambaran terkait faktor-faktor pembiayaan bermasalah serta 

penyelesainnya. 

Teknik penelitian ini yang digunakan yakni penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Flick (2002) 

penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang 

berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan 

untuk melihat dan memahami subyek dan obyek penelitian yang meliputi orang, 

lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya.27 

Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian dengan pendekatan 

studi kasus (case study). Dalam metode studi kasus tentang permasalahan ini 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang masalah 

keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta 

interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given).28  

Metode pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

                                                           
27 I.Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik ( Jakarta, 2013 ), hlm, 81. 
28 Ibid, hlm, 112. 
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mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini dilakukan pada lembaga bank (PT Bank Syariah 

Mandiri KCP Pandaan) yang bertempat di Pertokoan Central Niaga Blok A1, Jl. 

Ahmad Yani No. 321, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Adapun peneliti memilih 

lokasi pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan dikarenakan ruang lingkup 

micro financing sales cukup terbatas tetapi mempunyai nasabah cukup banyak 

dalam hal pembiayaan, tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang berdampak 

pada upah atau gaji masyarakat yang tinggi. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder. 

Informasi atau data yang didaptkan secara langsung baik itu berupa opini 

subjek (orang), individual maupun kelompok, kejadian atau kegiatan tertentu, 

hasil pengujian data dan lain sebagainya tanpa melalui media perantara disebut 

data primer. Data primer ini juga disebut sebagai data asli atau data baru yang 

memiliki sifat up to date. Cara mendapatkan data primer ini, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung.28 Adapun informan pada penelitian ini 

adalah: 

1. Micro Banking Manager yaitu bapak Herlandy Haliem sebagai manager 

warung mikro dalam pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri KCP 

                                                           
28 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta, 2011), hlm, 117. 
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Pandaan. Data-data yang terkait dalam bagian ini yakni form akad 

pembiayaan, data terms dan conditions penjaminan, form pengajuan klaim, 

kriteria pengajuan lelang, surat peringatan I, II, III, data pencairan 

pembiayaan tahun 2016, dan nama-nama nasabah pembiayaan bermasalah. 

2. Micro Financing Sales yaitu bapak wahyu sebagai marketing pembiayaan 

mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan. Data-data yang terkait 

dalam bagian ini yakni jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pada 

PT Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan. 

Sumber data penelitian yang diperoleh dengan secara tidak langsung disebut 

data sekunder. Misalnya seperti laporan historis, catatan, arsip (data dokumenter) 

baik itu yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan..29 Pada penelitian ini 

yang diperlukan peneliti antara lain: Jumlah Nasabah Pembiayaan, Data Nasabah 

NPF, serta Syarat dan Ketentuan untuk Melaksanakan Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yakni melalui interview (wawancara), observasi, 

dan dokumentasi.30 Teknik ini digunakan peneliti karena ketika peneliti 

berinteraksi dengan subyek penelitian dimana fenomena tersebut berlangsung 

maka fenomena tersebut akan mudah dimengerti maknanya.  

3.4.1 Teknik Wawancara 

Menurut setyadin (2005) dalam Gunawan, wawancara merupakan proses 

tanya jawab lisan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan berhadapan 

                                                           
29 Surnardi Nur, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, ( Jakarta, 2011), hlm, 76. 
30 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta, 2003), hlm, 158. 
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secara langsung untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu.31 Wawancara ini 

dilakukan agar peneliti mendapatkan data dan informasi secara jelas.  

Teknik wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam, 

artinya pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yakni pertanyaan mendalam 

seputar permasalahan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan 

secara maksimal.  

3.4.2 Teknik Observasi 

Menurut Kartono (1980) dalam Gunawan, observasi adalah cara 

memperoleh data dengan pengamatan dan pencatatan. Data tersebut merupakan 

studi seputar fenomena sosial dan gejala-gejala psikis.32 Selanjutnya, observasi ini 

bertujuan untuk mengerti terkait ciri-ciri dan keluasan signifikansi dari interelasi 

unsur-unsur  perilaku manusia pada fenomena sosial yang kompleks. 

Alasan terkait penggunaan teknik observasi atau pengamatan dalam 

penelitian ini yakni: pertama, pengalaman secara langsung merupakan dasar atas 

pengamatan. kedua, dari pengamatan peneliti dapat melihat serta mengamati 

kemudian ada pencatatan yang dilakukan yang disesuikan dengan kejadian 

sebenarnya.  

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari obyek 

penelitian, karakteristik fisik situasi sosial, dan perasaan pada waktu menjadi 

bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti dilapangan, jenis observasinya tidak 

tetap. Peneliti awalnya melakukan observasi deskriptif (descriptive observation) 

seluas-luasnya, memberikan gambaran umum tentang situasi sosial yang sedang 

31 I. Gunawan ...hlm, 160. 
32Ibid, hlm, 143. 
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terjadi di lapangan. Setelah itu, dilakuakn analisis data yang pertama serta 

melakukan rekamanan terkait permasalah atau keadaan di lapangan. Sehingga dari 

analisis tersebut peneliti dapat menyempitkan datanya dan langsung melakukan 

observasi terfokus. Jika peneliti ingin menyempitkan lagi penelitiannya, bisa 

menggunakan observasi selektif (selective observation).33 

3.4.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang utama karena 

pembuktiannya logis dan rasional.34 Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data 

primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan nasabah untuk 

mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

Data sekunder diperoleh dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pandaan yang 

berupa dokumen tentang data pembiayaan bermasalah. 

Teknik ini digunakan dalam penelitian ini sebab: Pertama, selalu tersedia 

dan ekonomis. Kedua, informasi yang stabil dan cenderung akurat. Ketiga,  

sumber informasi yang paling akurat yaitu dengan rekaman dan dokumen yang 

ada. Keempat, pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas bisa 

diajadikan sumber data. Hasil pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini 

dicatat dalam format rekaman dokumentasi.  

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan peneliti yakni analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini  

                                                           
33 S. Margono...hlm, 169. 
34 Ibid, hlm, 181. 
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adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi 

saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. 

Sebelum peneliti menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan 

bermasalah, peneliti melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah 

Mandiri KCP Pandaan, yang mana faktor tersebut sering terjadi pada pembiayaan 

warung mikro. Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan yang 

dikatagorikan bermasalah atau macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai 

berikut:35 

1) Rescheduling (Penjadwalan Ulang) 

2) Reconditioning (Persyaratan Ulang) 

3) Restructuring (Penataan Ulang) 

4) Liquidation (Liquidasi) 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. 

Peneliti menggunakan analisis data dengan model spradley yang mana teknik 

analisis data disesuaikan dengan tahapan-tahapan penelitian. Menurut Spradley 

(2007) dalam Sugioyono, model analisis data spradley sebagai berikut:36  

1) Disebut dengan tahapan penjelajahan dengan teknik grand tour question, 

dengan memilih situasi sosial (place, actor, activity)  

2) Memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan informan atau key informant 

yang bisa dipercaya dan mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk 

memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada 

informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu perhatian peneliti 

                                                           
35 Dahlan Siamat ... hlm, 222-223. 
36 Sugiyono, Metodologi Penelitian kuantitatifkualitatif ( Bandung: Alfabeta, 2006), hlm, 

87. 
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pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, 

dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari 

analisis wawancara selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. 

3) Pada tahap menentukan fokus (dilakukan dengan observasi terfokus) analisa 

data dilakukan dengan analisis taksonomi. 

4) Memasuki tahapan selection (dilakukan dengan observasi terseleksi) peneliti 

mengajukan pertanyaan secara lebih mendalam yang dilakukan dengan analisis 

komponensial. 

5) Hasil dari analisis komponensial, melalui analisis tema peneliti menemukan 

tema-tema pembiayaan. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti 

menuliskan laporan penelitian kualitatif. 

Dalam model analisis spradley, peneliti memperoleh berbagai informasi 

mengenai penelitian terkait dengan strategi penyelesaian pembiayaan 

bermasalah, antara lain: 

1) Tempat penelitian bertempat pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Pandaan, dan memiliki staff yang bertugas pada bagian pelayan serta 

pemasaran. 

2) Informan telah ditetapkan oleh peniliti secara acak berjumlah 3 informan antara 

lain:  a) Bapak Fanny selaku supervasior 

 b) Bapak Herlandy selaku micro banking manager 

 c) Bapak David selaku micro analist. 

3) Penelitian ini terfokus pada pembiayaan bermasalah yang berada di PT. Bank 

Syariah Mandiri KCP Pandaan. 
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4) Setelah dilakukan wawancara secara mendalam oleh peneliti, terdapat 2 

informan yang berkaitan pada penelitian. Informan yang berkaitan tersebut 

adalah supervasior dan micro banking manager. 

5) Setelah melakukan tahapan-tahapan di atas, peneliti melanjutkan pada laporan 

kualitatif yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah dan penyelesaiannya.  

 


