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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan inti permasalahan maka penelitian atau metode yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Maksud dari metode ini 

peneliti mencari atau langsung turun kelapangan untuk meneleti tentang, 

Mekanisme dan Resiko Pembiayaan CCF IB Hasanah Pada Bank BNI Syariah 

Cabang Banjarmasin pada pembiyaan rumah. 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif, maksud 

dari pendekatan ini, data yang diperoleh yaitu yang menghasilkan kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang yang diamati. Penelitian ini memperoleh data yang bersifat 

deskriptif yang mengambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala, kejadian atau 

peristiwa yang terjadi sekarang dan untuk penelitian ini bersumber dari fakta yang 

diperoleh saat penelitian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Maksud dari lokasi penelitian yaitu dimana tempat proses penelitian 

dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti penulis. 

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Jl. Jend. 

Ahmad Yani Km. 4 No.385, kebun Bunga, kec. Banjarmasin Timur., Kota 

Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Adapun Subjek dari penelitian ini adalah pegawai Bank BNI Syariah yang 

khusus menangani tentang Mekanisme dan Resiko Pembiayaan CCF IB Hasanah 

Pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin pada pembiyaan rumah. Yang 

menurut penulis dapat memberikan data atau keterangan informasi yang dicari 

peneliti. 

2. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah prosedur pembiyaan dan 

resiko CCF IB Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin tentang 

pembiayaan rumah. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Adapun data yang ingin dicari peneliti meliputi: 

1. Data yang meliputi nama, jenis kelamin dan jabatan. 

2. Data tentang atau mengenai mekanisme dan resiko pembiyaan CCF IB 

Hasanah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Tentang 

pembiayaan rumah. 

Sumber data pada penelitian ini adalah: 

1. Informan, pengertian informan adalah ornga yang memberikan data atau 

infomasi untuk dijadikan sumber peneliti. Dalam penelitian yaitu 

pegawai PT Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 
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2. Dokumentasi, maksudnya adalah memperoleh data-data yang berkaitan 

dengan masalah yang hendak diteliti sehingga mendapatkan informasi 

yang dicari dan juga menyelidiki jurnal, buku atau literatur yang 

berkaitan dengan pembiayaan CCF IB Hasanah tentang pembiayaan 

rumah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang ingin digunakan adalah: 

1. Wawancara/interview yang mana pertanyaan diberikan kepada 

karyawan Bank BNI Syariah yang menangani tentang pembiyaan CCF 

IB Hasanah pada pembiayaan rumah. 

2. Dokumentasi yang mana pengumpulan data fisik yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ingin diteliti, yaitu produk bank BNI Syariah, 

dan sejarah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 

 

F. Analisis Data 

Analisis yang digunakan peneliti adalah kualitatif, maksudnya pengumpulan 

data dilakukan dengan deskriptif, yang memperoleh kata-kata lisan maupun tertulis 

dan data lainnya, dari prilaku, ataupun pemikiran yang diamati secara menyeluruh.  

Proses dimulai dengan mengamati seluruh sumber yang ada, seperti 

dokumentasi dan hasil wawancara. Setelah rampung di amati atau dipelajari, maka 

selanjutnya menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Kemudian langakah 

selanjutnya atau terakihir dengan melakukan   perbandingan data yang diperoleh 
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dengan data yang dilandasi teori untuk mendapatkan jawaban dari rumusan 

masalah. 

Analisis yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana 

mekanisme dan resiko pembiayaan CCF IB Hasanah pada pembiyaan rumah pada 

Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4 No.385, kebun 

Bunga, kec. Banjarmasin Timur., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tersusun dengan benar, maka ditempuh 

tahapan-tahapan dalam penelitian ini. 

1. Tahapan Pendahuluan  

Peneliti mengamati secara menyeluruh terhadap masalah yang ingin diteliti, 

mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing atau dosen penasehat akademik, 

setelah disetujui baru di ajukan kepada ketua jurusan D III Perbankan Syariah, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Peneliti terlebih dahulu mengurus surat riset, namun karena peneliti pada 

saat itu sedang dalam pelatihan kerja/magang di Bank BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 4 No.385, kebun Bunga, kec. Banjarmasin 

Timur., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk memperoleh data-data yang 

terkait terhadap permasalahan yang diteliti maka melakukan wawancara langsung 

kepada informan. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 
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Peneliti menganalisis dan mengolah data yang sudah terkumpul lengkap 

dengan pengolahan dan analisis data, lalu kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam upaya perbaikan. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Peneliti menyusun hasil penelitian yang sudah diperoleh sesuai dengan 

sistematika penulisan, kemudian di konsultasikan kembali kepada dosen 

pembimbing, apabila disetujui, maka itu siap untuk munaqasah dihadapan tim 

penguji TA Tugas Akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


