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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitan ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

metode untuk menemukan secara spasipik dan realitas. Dengan kunjungan 

langsung ke tempat dimana Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar 

Baru Banjarmasin berada, untuk memperoleh data dan informasi berkenaan 

dengan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik 

Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB di Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana 

prinsip-prinsip syariah dalam Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB 

di Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Banjarmasin yang menggunakan 

akad murabahah. 

2. Sifat Penelitian  

Sipat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan yang ada berdasarkan data-data, juga 

menganalisis, dan menginterprentasi. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu Bank BRISyariah  yaitu Jl. 

Pasar Baru komplek Pasar Baru Permai Blok E/6 Kel. Kertak Baru Ilir 
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Banjarmasin, yaitu tempat BankBRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru 

Banjarmasin berada, yang di beri nama Bank BRISyariah. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian adalah pokok sumber utama data penelitian yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang di teliti.
1
 subjek dalam 

penelitian ini adalah pelaku yang pembiayaan Kepemilikan Kendaraan 

Bermotor iB di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru 

Banjarmasin yang menggunakan akad murabahah yaitu pihak Financing 

Service, Acount Officer. 

2. Sedangkan Objek adalah sesuatu menjadi sasaran pembicaraan atau 

sesuatu yang menjadi sasaran, objek penelitian ini adalah bagaimana 

praktik serta prinsip-prinsip syariah dalam Pembiayaan Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor iB di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar 

Baru Banjarmasin yang menggunakan akad murabahah tersebut.  

 

C. Data dan Sumber Data   

1. Data adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu 

kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh yang menjadi sumber 

utama dalam penelitian yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan 
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Saifudin Anwar, Metode Penelitan (Yogyakaryta: Pustaka Belajar, 1997), hlm. 35.  
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bermotor iB. Data Primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menjawab pertanyaan peneliti, dalam penelitian primer 

berupa wawancara (interview) terhadap bagian BRI Syariah Kantor 

Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin. Data ini dapat berupa 

keterangan keterangan yang berhubungan langsung dengan pihak-

phak yang terlibat dengan objek penelitian, mekanisme pembiayaan 

kepemilikan kendaraan bermotor iB, dan data seperti identitas 

responden yaitu sejarah pendirian, lokasi penelitian, visi dan misi, 

serta persyaratan dan prosedur bagi pihak yang bisa mendapatkan 

fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaran bermotor iB pada bank 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin.  

b. Data skunder  

Data sekunder sering jua disebut dengan penelitian meja (dest 

study). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 

Data sekunder umumnya berupa buku catatan atau laporan yang 

telah disusun dalam arsip dalam bentuk dokumen-dokumen yang 

terdapat pada BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru 

Banjarmasin pengenai pembiayaan kepemilikan kendaraan 

bermotor iB dengan menggunakan akad murābahah. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:    
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1) Identitas informasi dengan menggali seberapa besar informen 

mengetahui tentang produk Pembiayaan Kepemilikan 

Kendaraan Bermotor iB. 

2) Diskripsi umum mengetahui prosuder pengajuan Pembiayaan 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjaramsin. 

3) Akad murabahah yang diterapkan di Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Pasar Baru Banjarmasin. 

2. Sumber data  

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap penulis dalam 

memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini, dalam hal ini orang yang memproses 

pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB dari Bank 

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin atau 

yang lebih tepatnya pihak Financing Service dan Acount Officer.  

b. Dokumentasi, yaitu menelaah berbagai catatan, arsip, data-data, 

serta pendapat dan informan untuk dijadikan sumber data yang 

diperoleh terkait dengan permasalahan yang diteliti, berupa surat-

surat, buku-buku pedoman, lapran resmi, laporan hasil rapat,  

gambaran umum tentang BRISyariah, tujuan berdirinya, struktur 
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organisasi perusahaan, sitem dan teknis operasionalnya BRISyariah 

Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam Penelitian ini adalah: 

1. Wawancara (interview), yaitu dengan melakukan pertanyaan tebuka dan 

langsung kepada responden dan informasi tentang penelitian ini, sehingga 

diperlokan data-data yang diperlukan penulis. 

2. Dokomenter, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan  yaitu data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah 

bukan berdasarkan pikiran. Metode ini hanya mengambil data yang sudah 

ada, yaitu penulis mencari data yang terkait dengan permasalahan yang 

diteliti, seperti gambaran umum tentang Bank BRISyariah, tujuan 

berdirinya, struktur organisai perusahaan, sistem data teknis 

operasionalnya. Dapat pula dikatakan teknik pengumpulan data yang 

bersumber dari noninsan, seperti surat-surat, buku-buku pedoman, laporan 

resmi, catatan harian, dan laporan hasil rapat Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin.
2
 

 

E. Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data  

1. Teknik Pengelolaan Data  
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Syamsuddin, Metode PenelItian Pendididikan Bahasa (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. .94. 
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Teknik Pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, 

kejelasan dan kesinambungan data yang diperoleh dilapangan. 

b. Klasifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokan sesuai 

dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti. 

c. Interpretasi, yaitu umapaya memahami dan menafsirkan kembali 

terhadap data yang telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh 

kandungan makna data yang jelas. 

2. 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 dipahami, dan dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, 

kumudian ditarik beberapa kesimpulan mengenai Pembiayaan 

Kepemilikan Kendaraan Bermotor iB pada Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Pasar Baru Banjarmasin. 

  

 

 

 

 


