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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian

lapangan (field research), yaitu penulis akan meneliti dan mengamati secara

langsung tentang objek penelitian di lapangan secara faktual dan cermat.1 Jenis ini

digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana keadaan yang

yang terjadi sebenarnya di lapangan kemudian melaporkannya sebagaimana

adanya.

Dengan mengambil sifat penelitian yang berupa deskriptif mengenai

Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan

kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk

meneliti objek yang alamiah di mana peneliti melakukan pertanyaan melalui

pengungkapan kata-kata lisan dan tertulis dari informan yang memberikan

informasi untuk menjawab rumusan masalah.2

1Sumardi Suyabrata, Metode penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76.

2Afifuddin, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 57.
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B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data

mengenai variabel-variabel yang diteliti.3 Jadi subjek penelitian ini adalah

pihak bank, yaitu bagian pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.4 Objek yang

diteliti adalah manajemen risiko pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP

Tanjung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BRI Syariah KCP Tanjung, Jl.

Pahlawan Rt. 002 Tanjung.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

a. Manajemen risiko pembiayaan mikro 25iB pada Bank BRI Syariah

KCP Tanjung.

b. Gambaran tentang pembiayaan bermasalah pada Bank BRI Syariah

KCP Tanjung.

c. Tinjauan ekonomi Islam ManajemenBank BRI Syariah KCP Tanjung.

3Suharni Arikunto, manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 116.

4Piau A Partanton, Kamus Ilmiah Popular, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 35.
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2. Sumber data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

yang menjadi sumber data adalah:

a. Informan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi yakni para

karyawan pada Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

b. Dokumen, mengambil data atau berkas-berkas penting yang

berhubungan dengan yang diteliti yang ada di Bank BRI Syariah KCP

Tanjung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian

ini:

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada para

informan yang diteliti dengan pedoman wawancara yang telah penulis

tetapkan, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Studi dokumen, yaitu menghimpun data fisik dari berkas-berkas yang

terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni berkenaan dengan

manajemen risiko pembiayaan mikro 25iB dan gambaran pembiayaan

bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Tanjung.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah terkumpul maka selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai berikut:
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a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul

dan mengoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta

kesempurnaan dapat diketahui.

b. Deskrifsi, yaitu menguraikan hasil data yang di peroleh dan menyusun

kembali data yang telah ada terhimpun dalam uraian yang sistematis.

c. Klasifikasi, yaitu semua data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan

jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.

2. Teknik analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif,

yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan membahasnya

mengacu pada permasalahan yang diteliti dan menumpulkan data deskriftif berupa

kata-kata tulisan, lisan, ataupun data lainya.

Proses analisis di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari

berbagai sumber, yaitu dokumentasi dan wawancara. Setelah dipelajari dan

ditelaah, maka langkah selanjutnya memilih dan mengambil data-data yang telah

dipilih kemudian di katagorikan sehingga tersusun secara sistematis. Kemudian

langkah terakhir yaitu melakukan penafsiran data dengan pembandingan data-data

penelitian dan data dilandasan teori untuk menjawab rumusan masalah.5

G. Tahapan penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini penulis

melakukan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

5Lexy  j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Roesdakarya,
2001), hlm. 207.
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1. Tahap I

Pada tahap ini penulis konsoltasikan kepada dosen pembimbing pada hari

Selasa tanggal 02/05/2017 permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya

dituangkan dalam proposal penelitian, kemudian dikonsoltasikan dengan ketua

jurusan perbankan syariah pada hari Senin tanggal 15/05/2017. Kemudian

meminta untuk dimasukkan ke biro skripsi fakultas ekonomi dan bisnis Islam

pada hari Senin tanggal 22/05/2017 kemudian di seminarkan hari Rabu tanggal

26/07/2017, selanjutnya perbaikan dan konsoltasikan kepada pembimbing 2 pada

hari Senin 25/09/2017  dan pembimbing 1 pada hari Jum’at tanggal 10/11/2017

untuk ketahap selanjutnya.

2. Tahap II

Pada tahap ini peneliti permohonan surat resit yang dikeluarkan 09

Agustus 2017, sebelum melakukan kelapangan untuk menemui informan untuk

melakukan wawancara dalam rangka pencarian data dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yang telah ditentukan, kemudian menyalin hasil yang didapat

dari informan, untuk mencapai ketahap selanjutnya.

3. Tahap III

Pada tahap ini peneliti setelah terkumpul, penulis mengolah data tersebut

dengan menggunakan teknik editing, deskrifsi, klasifikasi, selanjutnya data

tersebut dianalisis secara objektif dan dituangkan dalam laporan penelitian pada

bab IV. Selanjutnya dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing II pada hari

Selasa tanggal 28/11/2017 dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan dalam

permasalahan yang diteliti, untuk mencapai ketahap selanjutnya.
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4. Tahap IV

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh

sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, dan

dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II

dalam bentuk skripsi, dan dianggap layak menjadi sebuah karya ilmiah maka

setelah itu siap untuk di munaqasyahkan.


