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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada waktu 21  januari sampai dengan 21 april dan 

penelitian dilakudan di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu yang berkedudukan  di 

Gedung Bumi Rinjani Lantai 1, Jl. Dewi Sartika No. 10 Batu.no tlvn rinjani  

B. Jenis penelitian  

Jenis penelitian termasuk penelitian lapang (filed research) dimana dalam 

metode ini penelitian dilakukan  secara langsung pada masyarakat sehingga dapat 

menggambarkan keadaan serta fenomena lebih jelas yg terjadi pada masyarakat 

maka penelitian ini disebut penelitian jnis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yan ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, pristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, presepsi, pemikiran secara 

individual maupun kelompok. Maka data yang diambil pada penelitian ini  

berhubungan langsung dengan objek yg diteliti yaitu BPRS Bumi Rinjani Batu. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Sumber Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut 

dengan istilah data asli. Data yang diperoleh secara langsung melalui Tanya 

jawab atau wawancara dari sumber utama baik secara individu maupun secara 
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kelembagaan. Data yang sudah didapat akan diolah lagi oleh peneliti 

disesuaikan sesuai dengan tujuan dari penulisan penelitian. 

b. Data sekunder  

Data sekunder didapat dari catatan, artikel-artikel, buku-buku sebagai teori. 

Dimana data yang sudah didapat dari data sekunder tidak perlu diolah lagi. 

Peneliti juga mengupulkan data melalui arsip maupun dokumentasi dari 

BPRS Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat dan studi pustaka serta sumber tertuis 

lainya yang bisa digunakan untuk menambah informasi yang berkaitan 

dengan judul penulis. 

2. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan pada penilitian ini merupakan data kualitatif yaitu 

secara verbal data non angka. Disajikan secara diskriptif  seperti dalam 

bentuk rekaman, pengamatan, dan wawancara yang dimana semua data 

tersebut dituangkan dalam catatan lapangan mngenai pnilaian kelayakan 

agunan pada pembiayaan murabahah (Yusuf, 2014) 

D. Teknik pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dengan salah satu karyawan 

BPRS Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat mengenai penilaian agunan pada 

pembiayaan murabahah. 

2. Metode Observasi  



21 
 

Metode observasi  merupakan teknik pengamatan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dengan meliputi seluruh peristiwa. Waktu melaksanaan 

observasi peneliti bisa langsung berpartisipasi atau bisa hanya sebagai pengamat, 

mengamati orang-orang yang akan melakukan transaksi pembiayaan dengan 

membawa agunan berupa sertifikat atau berupa BPKB kendaraan di BPRS Bumi 

Rinjani Batu. Dengan itu peneliti dapat mengamati dan mencatat sistematis 

sesuai dengan tujuan penulisan yang secara akurat melihat langsung proses 

transaksinya. Dengan metode ini penliti memperoleh data dengan cara Magang 

pada BPRS Bumi Rinjani Batu (Djamil, 2007:16). 

3. Metode Dokumentasi  

Merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan 

data berupa sumber data tertulis yang mengandung keterangan, penjelasan yang 

aktual sesuai dengan masalah yang diteliti pada penulis. Menelaah atas data-data 

tersebut baik berupa catatan, arsip,dan wawancara mngenai yang bersangkutan 

dengan penilaian agunan pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Rinjani 

Batu Kantor Pusat . 

E. Metode Analisa Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskiptif. Penulis 

mendeskriptifkan mengenai pembiayaan murabahah yang selanjutnya penulis 

akan menguraikan bagaimana penilaian kelayakan agunan tehadap pembiayaan 

murabahah tersebut berdasarkan sumber dari materi referensi, wawancara, dan 

observasi serta dari berbagai literatur yang sesuai dengan judul dan tujuan 

penulisan. 




