
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu terjung ke 

lapangan untuk menggali dan meneliti data-data serta informasi yang berkenaan 

dengan pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan pensiun bank Brisyariah KC 

Banjarmasin. 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

segala sesuatu yang akan dicari dari obyek penelitian belum jelas dan pasti 

masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas, 

rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

memasuki obyek penelitian (Sugiyono, 2013)  Sedangkan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penulis menggambarkan tentang 

keadaan pembiayaan pensiun pada bank BRISyariah KC Banjarmasin berdasarkan 

data dan informasi dari karyawan dengan cara mengumpulkan dan menyusun, 

khususnya informasi dan data mengenai pembiayaan pensiun. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 3 No. 147 C Kel. Kebun Bunga. 

 



C. Subyek dan Obyek Penelitian  

1. Subyek penelitian  

merupakan sesuatu, baik orang atau benda ataupun lembaga (organisasi) yang 

akan diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah informan  yang terdiri dari karyawan 

bank dan responden dari nasabah bank yang mengetahui pelaksanaan akad 

murabahah pada pembiayaan pensiun bank BRISyariah kantor cabang banjarmasin.  

2.  Obyek penelitian  

merupakan keseluruhan dari gejala atau keadaan dari subyek penelitian yang 

menjadi pusat perhatian dan sasaran dalam penelitian. Obyek yang diteliti adalah 

pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan pensiun. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang dipegunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Sumber yang dapat membeikan informasi secara langsung, serta sumber data 

tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan 

infomasi yang dicari, demikian data primer dalam penelitian adalah data yang diambil 

dai sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan karyawan 

yang menangani khusus masalah pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan 

pensiun Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.  

 

 



b. Data sekunder 

Data ini dipeoleh melalui buku-buku, atikel, brosur maupun karya tulis lain  

yang erat behubungan dengan Bank BRISyariah Banjarmasin 

2. Sumber data  

Data yang akan digali bersumber dari : 

a. Informan adalah  kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait 

objek yang diteliti mempunyai banyak informasi terkait dengan data, 

untuk  informannya yaitu  karyawan Bank BRISyariah  kantor cabang 

Banjarmasin dengan berjumlah dua orang. 

b. Responden adalah  penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk 

kepentingan penelitian, untuk respondennya  yaitu nasabah Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan berjumlah dua orang.  

c. Dokumen, yaitu dalam hal ini penggalian data terhadap akad murabahah  

pada pembiayaan pensiun  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara dengan mengajukan 



pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi-informasi yang 

berkaitan dengan masalah  penelitian serta  informan  juga memberikan jawaban 

secara lisan. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

pelaksanaan akad  murabahah pada pembiayaan pensiun Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Banjarmasin.. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis. Dokumen-dokumen 

yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Dalam penelitian ini 

ada beberapa dokumen yang dijadikan sumber data penelitian yaitu dokumen 

mengenai gambaran umum lokasi penelitian, sejarah singkat, struktur organisasi dan 

formulir tentang akad murabahah pada pembiayaan pensiun.. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing yaitu mencek kembali yang sudah terkumpul untuk mengetahui 

kelengkapan data yang diperlukan. 

b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu dengan melakukan penelahaan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil 



penelitian mengenai pelaksanaan akad  murabahah pada pembiayaan pensiun Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, dengan mengacu pada landasan teori, 

kemudian ditarik beberapa kesimpulan. 

 

G. Tahap Penelitian  

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa tahapan 

yaitu :  

1. Tahapan Pendahuluan  

a) Berkonsultasi dengan dosen penasehat  

b) Observasi ke lokasi penelitian  

c) Membuat Desain proposal skripsi 

2. Tahapan Persiapan  

a) Membuat Instrumen pengumpulan data  

b) Meminta surat riset kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

3. Tahapan Pelaksanaan  

a) Menghubungi responden dan informan untuk menggali data yang 

diperlukan  

b) Melakukan pengumpulan data  

c) Mengumpulkan data sesuai teknik yang telah ditentukan  

d) Mengolah, menyusun dan menganalisis data sesuai dengan teknik 

yang telah ditentukan  

 



4. Tahapan Penyusunan Laporan  

a) Menyusun laporan hasil penelitian  

b) Berkonsultasi dengan pembimbing skripsi mengenai laporan yang 

telah disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan hingga disetujui  

c) Membuat laporan ke dalam skripsi yang utuh, kemudian diserahkan 

kepada dosen pembimbing untuk diuji.  

 


