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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini membahas tentang identifikasi risiko pembiayaan, 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kualitatif. 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Untuk memperoleh data tentang identifikasi risikko 

pembiayaan, maka penelitian ini dilakukan di:  

Tempat penelitian : BNI Syariah Cabang Semarang. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari pihak pertama. Data ini dapat diperoleh melalui 

wawancara,dokumentasi dan kuisioner.16 Data dapat diperoleh 

dari pengurus BNI Syariah Cabang Semarang. Dengan kata 

lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil 

lapangan. 

 

 

                                                 
16 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta; Rineka Cipta, 1991, hlm. 
87 
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau 

dapat peroleh dari literatur yang berhubungan dengan 

penelitian seperti buku, media, jurnal penelitian terdahulu, dan 

media lain.17 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha memperoleh data yang dapat dipercaya 

kebenarannya, maka model pengumpulan data yang dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 wawancara 

Yaitu sebuah dialog antara dua orang atau lebih yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara secara langsung.18 

Dalam melakukan interview, pewawancara membawa 

pedoman yang hanya garis besarnya tentang hal-hal yang 

ditanyakan. 

 

 

 

                                                 
17 Dr. Nur Indrianto, M.Sc, dan Drs. Bambang Supomo, M.Si, Metodologi Penelitian Bisnis untuk 
Akuntansi dan Manajemen, (Yogyakarta:  BPFE, Cet.2, 2002), hlm 146-147 
 
18 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hlm 155 
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3.3.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, jurnal, dan sebagainya.19 

 

3.4  Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian 

ini ialah penelitian kualitatif metode deskriptif analitis yaitu sebuah 

metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki dengan 

menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada seseorang atau 

lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak 

sebagaimana adanya.20 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang telah 

diperoleh dalam penelitian, sehingga mendapat kesimpulan atau 

kejelasan mengenai risiko pembiayaan pada lembaga keuangan BNI 

syari’ah cabang Semarang. 

                                                 
19 Suharsimi Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hlm 231 

20Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah  Mada University 
Press, Cet. Ke-6, 1993, hlm, 63. 


