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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks 

social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.33 Penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field research) karena informasi dan data yang 

diperlukan didapat dari Bank BTN Syariah Malang yang bersifat deskriptif atau 

mendeskripsikan strategi yang dilakukan Bank BTN Syariah Malang untuk 

menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah. 

3.2 Obyek dan Tempat Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Bank BTN Syariah Malang. Tempat penelitian 

adalah di Bank BTN Syariah Cabang Malang yang terletak di Jl. Jaksa Agung 

Suprapto No. 46C, 3, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang.  

3.3 Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang yang berasal dari sumber data 

utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak 

yang terlibat dengan masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini 

                                                 
33 Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: 2010), h. 10 
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didapatkan secara langsung dari hasil wawancara kepada Service Financing 

Staff dan Collection Work Out (CWO) Division. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer, berupa 

dokumen-dokumen dari jurnal atau data yang diperoleh dari Bank BTN 

Syariah Malang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Pengamatan dengan mempelajari dan mengumpulkan data serta berkas-

berkas atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan upaya Bank BTN 

Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah. 

b. Metode Wawancara 

Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan 

secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan dengan manager dan karyawan dengan jabatan 

financing service staff. 

3.5 Analisis Data  

Peneliti menggunakan analisa model Miles and Huberman.34 Pada saat 

wawancara, peneliti telah melakukan analisa terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban narasumber setelah dianalisa terasa belum 

memuaskan, maka peneliti akan melanjurkan pertanyaan kembali hingga 

diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (Sugiyono 

                                                 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h.246. 
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2011:246-253), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.  

 Teknik pengolahan dan penafsiran data tersebut dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut. 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Tahap awal data yang diperoleh dari lapangan diolah dengan tujuan 

untuk menemukan garis besar tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan 

Murabahah Bermasalah Pada Bank Tabungan Negara Syariah. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.35 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang telah direduksi selanjutnya akan dilakukan display data. 

Dalam hal ini Miles dan Huberman (Sugiyono 2011:249) menyatakan “the 

most frequent from of display data for qualitative research data in the past 

has been narrative terxt”.36 Penelitian kualitatif menyajikan data dengan 

teks yang bersifat naratif. Dalam tahap ini peneliti melakukan display data 

selain dengan teks yang naratif juga berupa tabel, grafik, diagram, dan 

gambar yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

                                                 
35 Ibid 
36 Ibid 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Verification) 

Langkah ketiga dalam analisa ini adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Peneliti melakukan pengujian atas penarikan kesimpulan dengan 

menganalisis data hasil temuan dan dengan membandingkan teori-teori 

yang relevan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pengumpulan data berikutnya.37 

Gambar 3.1  

Skema komponen analisis data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Miles dan Haberman (Sugiyono, 2011:247) 

 

 

                                                 
37 Ibid 
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