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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang 

Malang, yang beralamatkan di Ruko Taman Niaga  blok B15-17 Jalan 

Soekarno Hatta, Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan 

pengamatan karena pada BRI Syariah KC Malang tersedia data terkait dengan 

judul yang diangkat oleh peneliti.  

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu 

menerangkan kembali secara utuh, lengkap dan menyeluruh dari data yang 

diperoleh. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data Kualitatif yakni data yang disajikan secara deskriptif atau yang 

diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis 

berbentuk uraian. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer ini diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan 

melakukan wawancara terhadap Account Officer yang menangani 

pembiayaan IMBT konsumer di BRI Syariah cabang Malang. Dengan 
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data ini penulis mendapat gambaran umum mengenai proses 

pelaksanaan pembiayaan IMBT konsumer dan akad IMBT yang 

terdapat di BRI Syariah Cabang Malang.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yaitu melalui buku buku, literatur, web serta sumber 

lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan IMBT konsumer.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara atau Interview 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

kepada pihak bank yakni pihak yang terlibat langsung dengan penelitian 

menganai pembiayaan IMBT konsumer yaitu Account Officer BRI 

Syariah. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka yakni 

wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa sedang diwawancarai dan 

mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara tersebut. 

2. Study Pustaka 

Peneliti mempelajari literatur seperti buku buku yang berhubungan dengan 

objek yang diteliti dan digunakan untuk tinjauan pustaka sebagai acuan 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

Cara pengumpulan data dengan dokumentasi yakni  penulis 

mengumpulkan literatur dan sumber publikasi yang berhubungan dengan 

objek penelitian seperti foto, dokumen petunjuk pelaksanaan, lembar akad, 
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dan lain sebagainya. Dokumentasi ini diambil di BRI Syariah Cabang 

Malang  

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif yaitu data yang telah diperoleh, lalu dikumpulkan,

disusun, dan diklasifikasikan serta dianalisis dengan tujuan untuk

mendapatkan gambaran terhadap ketentuan akad ijarah muntahiya bittamlik

pada BRI Syariah dan juga pelaksanaan pembiayaan ijarah muntahiyah

bittamlik konsumer pada BRI Syariah Cabang Malang.



 

 
 

 


