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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kuatitatif dengan pendekatan deskritif 

yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggunakan atau 

melukiskan keadaan objek penelitian pada masa sekarang, berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya dengan berbentuk kata-kata. Metode 

deskriptif memusatkan perhatiannya pada penerimaan fakta-fakta sebagaimana 

keadaan yang sebenarnya. 

B. Waktu danTempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei 2019 sampai 25 

September 2019. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia 

Syariah (BNI S) Cabang Kendari yang beralamat  Jalan M.T. Haryono No. 555 

Kadia-Kendari. 

C. Data dan Sumber Data 

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian 

(analisis dan kesimpulan). 45 Data yang dikumpulkan dari data penerapan 

manajemen risiko pembiayaan pada rahn mikro BNI Syariah Cabang Kendari. 

Sumber data dalam penelitian ini ialah data Primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi secara langsung dengan objek penelitian, yaitu pada pihak Bank BNI 

Syariah Cabang Kendari dan nasabah Bank BNI Syariah Cabang Kendari 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data uang diperoleh suatu organisasi atau 

perorangan dalam bentuk yang sudah jadi, berupa data yang diperoleh dari 

publikasi, buku-buku, dokumen-dokumen, buku-buku, brosur dan sumber lainnya 

yang terkait dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan beberapa cara yaitu wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasannya:46 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila 

ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah 

responden sedikit. Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik 

pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif 

dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan 

tatap muka secara individual. 

Wawancara akan dilakukan dengan pihak lembaga dan pihak-pihak yang 

terlibat langsung dalam proses manajemen risiko yang dianggap kompeten dengan 

                                                             
46 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 
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masalah yang dibahas, seperti Satuan Kerja Manajemen Risiko dan konsumen 

bank BNI Syariah. 

2. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk menlihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek 

penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia dan fenomena alam (kejadian-

kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. 

Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun non-partisipasi. Dalam 

observasi partisipasi (participatory observation) pengamat itu serta dalam kegiatan 

yang sedang berlangsung, pengamat itu sebagai peserta rapat atau peserta latihan. 

Dalam observasi non-partisipatif (non-participatory observation) pengamat tidak 

ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut 

dalam kegiatan. 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat dan pemerhati 

kondisi lingkungan dan berbagai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan 

penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan mikro BNI Syariah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, pengaturan-pengaturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian. 

Dokumen merupakan catatan yang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 
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Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga akan semakin 

kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang 

telah ada. Dokumentasi ini berguna sebagai alat pelengkap wawancara dan 

observasi. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik análisis data diartikan sebagai proses penyederhaan dan 

pengembangan data kedalam narasi yang mudah dipahami, dibaca, 

diinterpretasikan análisis yang peneliti gunakan terkait penelitian ini adalah  

análisisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data-data tersebut 

atau dengan kalimat yang kemudian disusun berdasarkan urutan pembahasan yang 

telah direncanakan. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisa data kualitatif:47 

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan 

penyederhanaan, yang dilakukan melalui kegiatan merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok dan mengfokuskan pada hal-hal yang penting. 

2. Penyajian data merupakan proses penyajian informasi yang disusun 

berdasarkan kategori dan pengelompokan-pengelompokan yang 

diperlukan. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik, gambar dan 

sejenisnya. 

3. Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian 

data yang telah dimiliki, tidak sekedar menlihat apa yang tersurat namun 
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lebih memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat didalam 

data yang telah disajikan. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan proses perumusan makna 

dari hasil penelitian, yang diungkapkan dengan kalimat singkat, padat dan 

mudah dipahami serta dilakukan dengan cara peninjauan berulangkali 

mengenai kebenaran dari penyimpulan itu. Khususnya berkaitan dengan 

relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan 

masalah yang ada. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan trianggulasi untuk pengecekan keabsahan data 

dalam penelitian ini. Adapun trianggulasi yang digunakan yaitu trianggulasi 

teknik, trianggulasi sumber dan trianggulasi waktu.48 

1. Trianggulasi teknik, yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dicek 

kembali oleh peneliti dengan observasi langsung dilapangan. 

2. Trianggulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali data yang telah diperoleh melalui sumber yang 

berbeda. 

3. Trianggulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan 

oleh peneliti dalam waktu dan situasi yang berbeda. 

 

                                                             
48Idawati, Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Pensiun di PT. Bank 

Syariah Mandiri Cabang Kendari, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri, 2018), hlm. 42-43 
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