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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu penulis akan terjun langsung ke lapangan, yakni menemui 

pimpinan cabang pembantu dan tim marketing (Account Officer Micro) 

Bank BRISyariah yang bekerja di PT. Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi. 

Untuk memperoleh data dan informasi berkenaan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian 

yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan 

kualitas dari hasil suatu penelitian.1 Sedangkan metode penelitian bersifat 

deskriptif. Metode penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan 

keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya.2  

                                                           
1Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 52. 

 
 2Ibid., hlm. 59. 
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Jadi penelitian ini bermaksud mengambarkan mengenai potongan 

pelunasan dalam pembiayaan mura>bah}ah dan dampak potongan pelunasan 

bagi Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi yang kemudian di analisis secara 

kualitatif. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di PT. Bank BRISyariah KCP Kayu Tangi. Jalan Sultan 

Adam No. 13 A Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah kata-kata atau tindakan yang releven dengan penelitian 

atau dapat juga bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang 

berupa informasi dan fakta.3 Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian 

ini berupa: 

a. Identitas informan, mencakup nama, umur, pendidikan dan alamat. 

b. Mekanisme potongan pelunasan dalam pembiayaan mura>bah}ah pada 

Bank BRI Syariah KCP Kayu Tangi. 

c. Dampak dari potongan pelunasan bagi Bank BRISyariah. 

2.  Sumber Data 

Sumber data adalah orang, benda, atau objek yang dapat 

memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait/relevan 

                                                           
3Ibid., hlm. 66. 
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dengan apa yang dikaji atau diteliti.4 Adapun yang menjadi sumber data 

dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah: 

a. Informan, yaitu pihak-pihak dianggap penulis dapat memberikan 

keterangan berkenaan dengan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

b. Dokumen adalah data penunjang seperti buku-buku referensi, 

artikel ilmiah terkait, jurnal dan data-data tertulis lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah pekerjaan penting dan sangat 

menentukan dalam suatu penelitian.5 Teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penulis baik 

secara langsung ataupun secara tidak langsung terhadap objek 

penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembaran 

pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.6 

2. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan pada para Informan/responden.7 Dalam penelitian ini, 

                                                           
4Ibid., hlm. 67. 

 
5Ibid, hlm. 79. 

 
6Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers, 

2011), hlm. 51.   

 
7P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), hlm. 39. 
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wawancara berhadapan secara langsung dengan pimpinan kantor 

cabang pembantu dan tim marketing (AOM) Bank BRISyariah kantor 

cabang pembantu kayutangi. 

3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan 

bukan berdasarkan perkiraan.8 

E. Analisis Data 

1.  Pengolahan data 

a. Editing, yaitu dengan cara menyeleksi data yang telah diperoleh dan 

mempelajari kembali semua data tentang mekanisme potongan 

pelunasan dalam mura>bah}ah dan dampak potongan pelunasan bagi 

Bank BRISyariah, untuk melengkapi data yang belum lengkap 

sehingga diperoleh data yang jelas dan akurat. 

b. Klasifikasi, yaitu melakukan penyusunan dan pengelompokan 

terhadap data tentang mekanisme potongan pelunasan dalam 

mura>bah}ah dan dampak bagi Bank BRISyariah yang diperoleh sesuai 

dengan permasalahan sehingga tersusun secara sistematis. 

2. Analisis data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan 

penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian 

                                                           
8Basrowi dan Sumandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 152. 
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untuk diuraikan dengan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran 

yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan yang bekenaan dengan 

permasalahan yang diteliti berdasarkan teori ekonomi Islam. 


