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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti termasuk dalam kategori penelitian 

wawancara, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan tertentu 

secara langsung dengan mengadakan pengamatan dan wawancara untuk 

memperoleh data dan informasi-informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko untuk 

meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, dan mekanisme prosedur 

penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT Assyafi’iyah Cabang 

pekalongan.  

 
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi tempat dalam penelitian untuk memperoleh data untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini berada di BMT Assyafi’iyah cabang 

Pekalongan, Jl. Raya Pekalongan-Sukadana, Pekalongan, Lampung 

Timur. 

2. Waktu penelitian pada tanggal 04 Maret sampai 04 April  di semester 

genap 2021. 

 
C. Jenis dan Sumber Data 

Dari segi perolehan data ada dua jenis data, Yaitu : 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber utama baik 

individu maupun perorangan seperti hasil wawancara, penyebaran 

kuesioner kepada responden yang biasanya dilakukan oleh peneliti 

tentang beberapa variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data primer adalah Pimpinan  BMT Assafi’iyah cabang 

pekalongan. 
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2. Data skunder 

Data sekunder adalah hasil dari pengumpulan data orang lain 

denngan maksut tersendiri dan mempunyai skategorisasi dan klarifikasi 

menurut keperluan mareka. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data sekunder yaitu semua buku-buku dan data dokumen dari objek 

penelitian. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian yaitu: 

1. Penelitian pustaka (Library Reseach) 

Adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara 

membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan 

yang sesuai dengan pokok bahasan. 

 

2. Penelitian lapangan (Field Research) 

a. Observasi   

Data yang diperoleh dari pengamatan langsung pada objek yang 

diteliti yaitu pada BMT Assyafi’iyah cabang Pekalongan, Jl. Raya 

Pekalongan-Sukadana, Pekalongan, Lampung Timur. 

b. Interview  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dengan lisan 

bertatap muka utuk mendengarkan secara langsung informasi atau 

keterangan melalui kegiatan wawancara akan diperoleh fakta dan data 

yang dibutuhkan. 

 
E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini mengunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan metode fikir induktif. Analisis data dalam penelitian ini adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, 

observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan 

memilih mana yang penting dipelajari,serta membuat kesimpulan, sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
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Berdasarkan keterangan diatas untuk mengalisis data peneliti 

mengunakan data primer dan sekunder. data tersebut di analisis dengan 

menggunakan cara berfikir yang berasal dari penerapan manajemen risiko 

untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada bmt 

assyafi’iyah cabang pekalongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


