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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di lakukan di Bank  Tabungan Pensiunan 

Nasional Cabang Malang, yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 63, 

Kota Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif, kemudian 

didukung dengan metode deskriptif. Menurut kuncoro (2013) penelitian deskriptif  

meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

mengenai status berakhirdari subjek penelitian. Tipe yang paling umum dari 

penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap terhadap individu, organisasi, 

keadaan, ataupun prosedur. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini penulis bermaksud 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan terhadap objek yang 

dikaji ke dalam kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dipahami dan 

dipelajari. 

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang disajikan penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif 

adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik (kuncoro,2013). Penulis 

menggunakan data kualitatif untuk menjabarkan pemberian kredit dengan jaminan 
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surat keputusan pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang 

Malang. 

Sumber data adalah dimana sumber subjek akan diperoleh. Menurut 

Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2013) sumber data ada 2 dan keduanya digunakan 

peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survey lapangan yang 

menggunakan pengumpulan data original (Kuncoro,2013), dalam penelitian 

ini data yang diperoleh secara khusus dengan cara menanyakan beberapa 

pertanyaan dan menggunakan teknik dokumentasi serta data yang 

berhubungan langsung dengan masalah mengenai Pemberian kredit Pensiun 

Dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiun. 

2. Data Sekunder 

Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013) data 

sekunder dalam penelitian ini berupa sejarah, visi misi, logo dan arti logo 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan dan pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul 

penelitian yaitu : 

1. Dokumentasi  
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Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, 

memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumen yang diteliti 

adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pemberian kredit dengan 

jaminan surat keputusan pensiun yang di cetak langsung oleh sistem yang 

dimiliki oleh bank. 

2. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data-data dengan cara melakukan wawancara 

langsung dengan pihak yang bersangkutan guna untuk mendapatkan 

keterangan yang diperlukan atau dibutuhkan. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakanoleh penulis adalah deskriptif 

kualitatif. Analisis data adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah 

yang sehingga hasilnya dapat ditafsirkan (Kuncoro, 2013). Analisis deskriptif 

kualitatif digunakan oleh penulis untuk menggambarkan tentang hasil prosedur 

pemberian kredit pensiun dengan jaminan surat keputusan pensiun pada Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Malang. 

 


