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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang, Ruko Taman 

Niaga B 15-17 Jalan Soekarno Hatta, Malang. Pemilihan lokasi tersebut 

dikarenakan ingin mengetahui dan memahami bagaimana produk bank 

syariah yakni Qardh Beragunan Emas secara riel sehingga tau bagaimana 

pelaksanaan pembukaan dari produk Qardh Beragunan Emas sehingga jatuh 

tempo yang telah di tetapkan pleh pihak bank. 

 

B. Jenis Penelitian 

    Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Yang dimana 

Deskriptif Kualitatif  yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara 

sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan . 

biasanya penelitian deskriptif ini menggunakan metode survei . dikatakan 

deskriptif,maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran 

secara menyeluruh dan sistimatik mengenai pembiayaan pada bank syariah. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif . Kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata-kata atau hasil dari penelitian di 

jabarkan oleh penulis sendiri sehingga dapat dimengerti oleh pembaca  
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secara jelas dari pelaksanaan transaksi produk Qardh beragunan emas 

pada kantor cabang PT. BRISyariah.   

 

2. Sumber data 

(a). Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil peneliti yang melihat secara 

langsung bagaimana proses dan melalukan wawancara sehingga 

peneliti mengolah data sendiri. Penulis sendiri mewawancarai pihak 

Bank dengan nama Pak Agus sebagai Legal di PT. BRISyariah KC 

Malang dan Ibu Richa selaku CS Gadai atau disebut juga Penaksir 

Gadai pada PT. BRISyariah KC Malang. 

(b). Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari data- data yang telah 

ada semisal dari peneliti terdahulu yang meneliti tentang Agunan 

Emas. Selain dari peneliti terdahulu data- data tersebut juga bisa 

didapatkan dari arsip dan dokemntasi yang telah disediakan oleh 

bank yang berkaitan dengan tema yang diteliti mengenai Qardh 

Beargunan Emas. Data sekunder seperti data- data pada Table dan 

perhitungan yang telah tercantum pada pembahasan. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

wawancara adalah  memperoleh data dengan cara tanya jawab secara 

langsung dengan nara sumber. Tujuan dari wawancara ini untuk 
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mendapatkan dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas oleh penulis. Wawancara dilakukan terhadap 

sumber informasi yang telah ditentukan dengan dasar pedoman 

wawancara sehingga dapat diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang pelaksanaan transaksi produk Qardh beragunan emas pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang. 

2. Dokumentasi

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa dokumen – dokumen

yang ada di PT. BRISyariah KC Malang. Meneliti  dokumen- dokumen

khususnya yang bersangkutang dengan materi yang akan di bahas dalam

Tugas Akhir ini. Dalam melalui dokumentasi ini penulis memperoleh

petunjuk pelasanaan gadai di PT. BRISyariah, Syarat gadai, dan lain

sebagainya.

E. Teknik Analisa Data

Dari judul yang akan diteliti yakni “Pelaksanaan Transaksi Qardh

Beragunan Emas pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Malang”

menggunakan teknik analisa data Deskriptif  Kualitatif. Dimana teknik

Deskriptif Kualitatif adalah teknik dengan cara mendeskripsikan secara

tertulis hasil penelitiannya dan tidak dapat diukur dengan angka. Data yang

telah didapatkan oleh penulis akan di jabarkan secara jelas atas jawaban dari

rumusan amasalah yang telah dibuat oleh penulis.


