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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode Penelitian  

Secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah utuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena penelitian 

ini bertumpu pada fakta, realitas dan bertujuan untuk menggambarkan secara 

jelas dan rinci.1 

Penggunaan metode kualitatif untuk mengevaluasi risiko pembiayaan 

yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika menyediakan produk keuangan 

Islam. Pokok utama metode ini didasarkan pada model kualitatif statistik. Ada 

dua jenis data informasi yang dapat dipertimbangkan untuk membuat model 

risiko kreddit yang dihadapi, yaitu sebagai berikut :  

1. Data yang merujuk pada perilaku counterparty (peminjam, mitra 

usaha, dan sebagainya) pada masa lalu dan masa sekarang.  

2. Data yang menentukan kerugian akibat risiko lain yang berkaitan.  

Dengan membuat model kualitatif, analis risiko mungkin harus 

memiliki sejumlah asumsi sehingga ada tingkat ketidak pastian yang dapat 

mempengaruhi hasil yang dicapai model tersebut.  

Dengan menerapkan metode kualitatif, kesimpulan yang muncul 

harus disajikan dengan hati-hati, didasarkan pada kesesuaian dari model ini, 

penerapan asumsi paramater, dan pilihannya cocok atas tingkat confidence.2  

                                                 
1 Conny R.Semiawan, ”Metode Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: PT Grasindo,2010), hlm.33. 

 
2 M.Nur Rianto Al-Arif & Yuke Rahmawati,”Manajemen Risiko Perbankan  
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 Sumber Data   

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, dalam 

mengadakan penelitian ini data-data yang diperlukan adalah :  

1. Sumber Data primer  

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli. Dalam hal ini peneliti langsung meminta 

informasi atau keterangan dari Koperasi BMT Dana Ukhwah tentang 

peranan manajer dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 

mudharabah, yang dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. 

Wawancara dilakukan kepada Manajer Koperasi BMT Dana Ukhuwah, 

kepada nasabah yang bermasalah, dan staf karyawan. 

2. Sumber Data sekunder   

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-

dokumen yang dimiliki Koperasi BMT Dana Ukhuwah berupa gambaran 

umum BMT, dan laporan data keuangan BMT khususnya data keuangan 

pembiayaan mudharabah, dan data nasabah yang bermasalah dari tahun 

2016-2018 mencapai 157 orang itu di bagian pembiayaan mudharabah.3  

                                                 
Syariah”, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm.110-111.   
3 Iswi Hariyani,”Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet”, Elex Media Komputindo, 2010, 

hlm.36  



57  

  

 

 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi   

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data.4 Teknik pengumpulan data dengan cara ini penelitian belajar mengenai 

karakter nasabah termasuk yaitu peneliti melakukan observasi dilapangan, 

bagaimana cara Koperasi BMT Dana Ukhuwah dalam penanganan 

pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya. Peneliti melakukan observasi 

dengan bertanya kepada manajer dan staf karyawan Koperasi BMT Dana 

Ukhuwah.  

2. Wawancara  

Jenis wawancara ini termasuk wawancara semiterstruktur. 

Wawancara adalah salah satu perangkat metodologi favorit bagi peneliti 

kualitatif. Wawancara menurut Denzin dan Lincoln adalah bentuk 

perbincangan, seni bertanya dan mendengar. Wawancara bukanlah 

perangkat netral dalam memproduksi realitas. Jadi wawancara merupakan 

perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (situated 

understanding) yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus.5 

                                                 
4 Sugiyono. Metode Penelitian Manajemen,hlm. 375. 

 
5 Ibrahim, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Panduan Penelitian Beserta Contoh 

Proposal, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 80-81. 
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Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak 

Irvan selaku manajer dan wawancara kepada 3 orang anggota yang 

bermasalah.  

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalau. 

Dokumen biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life historis), cerita, biografi peraturan dan kebijakan. 

Sedangkan yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup dan sketsa. 

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal hal yang 

berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa data-data yang 

berkaitan dengan cara menangani pembiayaan bermasalah di Koperasi 

BMT Dana ukhuwah.6  

 Intrumen Penelitian  

Menurut sugiyono, terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas 

hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data.   

Instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dari membuat kesimpulan atas temuan peneliti. Instrumen 

                                                 
6 Ibid, hlm.320.  
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yang digunakan pada penelitian ini antara lain, pedoman wawancara (alat 

tulis), dokumentasi (data-data, foto, tulisan, sketsa, dll).  

 Uji  Kredibilitas Data  

Uji kredibilitas yang digunakan penulis dalam penelitian peranan 

manajer dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah trianggulasi 

sumber dan teknik. Yaitu pada pihak Manajer BMT Dana Ukhuwah, 

nasabah, dan karyawan yang bekerja di BMT Dana Ukhuwah. 

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data pada penelitian 

kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan.7  

 Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik yang mengenai populasi atau fenomena yang diteliti. Dalam 

hal ini penulis menggambarkan keadaan atau pelaksanaan pembayaan 

murabahah yang mengalami masalah serta cara penanganannya.  

                                                 
7 Ibid, hlm.305.  
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Adapun proses analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan  

Hiberman terdiri dari 3 tahapan yaitu :  

1. Reduksi data   

Semakin lama penelitian melakukan penelitian ke lapangan, maka 

data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu 

perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

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

penting, dicari tema dan polanya.  

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.   

2. Data Display (Penyajian data)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

flowchart,dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan karma selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah difahami tersebut.  

3. Penarikan kesimpulan  

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 
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pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpuln ynag dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Dengan demikian kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan.   

 Waktu dan Tempat Penelitian   

1. Tempat   

Tempat penilaian merupakan tempat yang digunakan penulis untuk 

melakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih tempat 

di Koperasi BMT Dana Ukhuwah Cicalengka Majalaya Bandung.  

2. Waktu Penelitian  

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 

No Keterangan 

Bulan / Tahun 2019-2020 

Okt 

2019 

Nov

s/d 

Jan 

2019 

Feb 

2020 

Mar 

2020 

Apr 

2020 

Mei 

2020 

Jun 

s/d 

Jul  

2020 

 

Agst 

2020 

1. Tahap Awal         

 a. Pengajuan Judul         
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 b. Pembuatan 

Proposal 

Penelitian 

        

 c. Seminar 

Penelitian 

        

2 Tahap Pelaksanaan         

 a. Studi 

Pendahuluan 

        

 b. Observasi Objek 

Penelitian 

        

 c. Pengolahan data 

hasil penelitian 

        

3 Tahap Akhir         

 a. Penyusunan 

laporan hasil 

penelitian 

        

 b. Upload jurnal         

 c. Sidang skripsi         
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