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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan untuk menghindari kesalah 

pahaman serta memperjelas istilah pokok, dalam skripsi yang berjudul: “FUNGSI 

BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (BMT) SEPAKAT DALAM 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN KASUI 

KABUPATEN WAY KANAN, penulis memandang perlu memberikan penegasan 

judul yaitu sebagai berikut : 

Fungsi adalah kegunaan suatu hal, sedangkan secara istilah adalah konsep 

fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat tugas yang nyata 

yang dilakukan seseorang.
1
 Yang dimaksud fungsi dalam skripsi ini adalah 

kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas pokok sebuah lembaga, lembaga yang 

dimaksudkan adalah BMT Sepakat.  

Dalam hal ini yang menjadi fungsi BMT Sepakat adalah bagian tugas utama 

yang harus dilakukan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam, BMT 

Sepakat berfungsi penghimpun dan penyalur dana serta mengembangkan usaha-

usaha produktif melalui produk-produk yang ada di BMT Sepakat. Jadi, fungsi 

BMT disini adalah proses pemberdayaan atau meningkatkan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan 

prinsip syari’ah Islam yang dilakukan oleh pengurus BMT Sepakat Kasui.  

                                                           
1
Amrullah Ahmad, Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa, (Yogyakarta: 1986), hlm. 
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Pemberdayaan di dalam bahasa inggris empowerment  yang mengandung arti 

upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan 

berupaya mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.2 

Menurut Gutierrez yang dikutif oleh Adi Fahrudin dalam bukunya 

“Pengantar Kesejahteraan Sosial”, menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah 

proses meningkatkan kekuatan pribadi, antarpribadi, atau politik sehingga 

individu-individu, keluarga-keluarga, dan komunitas-komunitas dapat mengambil 

tindakan untuk memperbaiki situasi-situasi mereka.3
 Pemberdayaan mempunyai 

dua tujuan yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta 

memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Dua tujuan itu 

merupakan sasaran dari upaya pemberdayaan. 

Pemberdayaan Ekonomi merupakan proses atau upaya untuk penguatan atau 

peningkatkan ekonomi, dengan mengelola sumber ekonomi yang ada sehingga 

mampu mencapai kesejahteraan hidup dan mandiri dalam perekonomiannya. 

Pemberdayaan Ekonomi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah membuat 

masyarakat memiliki inisiatif dan kemampuan yang membutuhkan kekuatan, 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup dalam bidang ekonomi yang dilakukan 

oleh BMT Sepakat bagi para pedagang kecil, seperti pedagang kelontongan, 

pedagang sayuran, pedagang bakso, soto ayam, gorengan dan  industri rumah 

                                                           
2
Supriyati Istiqomah, Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam,(Bandar Lampung : 

PUSKAMILA Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2010). Hlm. 64 

3
Adi Fahrudin, “Pengantar Kesejahteraan Sosial”. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2012.) 

hlm. 6 
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tangga, seperti pabrik tahu, di Kecamatan Kasui Kabupaten Way kanan 

khususnya dalam hal modal (pembiayaan).  

Bentuk nyata dari usaha BMT Sepakat Kasui dalam memberdayakan ekonomi 

masyarakat adalah dengan adanya produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT 

Sepakat Kasui tersebut, seperti jenis produk pembiayaan mudharabah dan 

murabahah yang dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi 

pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan usahanya, 

keistimewaan dari produk yang dikeluakan oleh BMT itu sendiri yaitu sistem pola 

bagi hasil dan tidak mengenal sistem bunga, ini yang menjadikan perbedaan 

mendasar antara BMT dengan bank-bank konvensional lainya.  Dengan adanya 

sistem pola bagi hasil tersebut pihak BMT dan anggota akan sama-sama 

memperoleh keuntungan tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan.  

Masyarakat (society) menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi 

Suatu Pengantar ialah orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan.4
  

Lebih tepatnya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan 

antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen 

(saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk 

mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang 

teratur.
5
  

                                                           
4
Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar”,(Jakarta : CV. Rajawali. 1982), hlm. 165 

5
http://zulfaidah-indriana.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-unsur-dan-kriteria-masyarakat. 

html. di akses pada pukul : 14: 04.13/11/2015. 

http://zulfaidah-indriana.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-unsur-dan-kriteria-masyarakat.%20html
http://zulfaidah-indriana.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-unsur-dan-kriteria-masyarakat.%20html
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Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Islam, arti 

masyarakat Islam dengan mengadopsi definisi masyarakat dari Gillin & Gillin, 

adalah kelompok manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan 

persatuan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.
6
 

Dari uraian di atas dapat diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud judul 

skripsi ini adalah suatu penelitian tentang fungsi BMT Sepakat Kasui dalam 

usahanya memberdayakan atau mengusahakan peningkatan ekonomi rakyat kecil 

(keluarga muslim) yang berada di Wilayah Kasui Kabupaten Way kanan dengan 

berlandaskan pada sistem syari’ah Islam dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil, dan makmur, sejahtera sehingga dapat membentuk keluarga 

sakinah dengan mendapatkan ridho Allah SWT, khususnya bagi anggota dan 

masyarakat Islam pada umumnya. Agar mampu berdiri sendiri dalam mengatasi 

hambatan-hambatan ekonominya tanpa mengharapkan atau menunggu bantuan 

dari orang lain. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan penulis dalam memilih judul ini 

adalah sebagai berikut: 

1. BMT Sepakat merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan 

pemberdayaan/pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah terutama 

                                                           
6
Nanih Machendrawaty,Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari ideologi, 

strategi, sampai Tradisi, ( PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2001), hlm. 5 
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dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan/modal bagi 

kegiatan ekonominya. 

2. BMT Sepakat merupakan lembaga keuangan yang operasinya didasarkan pada 

prinsip syari’ah Islam yang bertujuan memberikan solusi alternatif bagi 

masyarakat dalam mengamalkan muamalah (jual beli) serta memberikan 

alternatif dalam menjalankan sistem perbankan yang bersumber pada syari’ah 

Islam. 

3. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan, hal ini dapat dibuktikan 

dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan serta keberadaan kantor BMT 

Sepakat yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi.   

C. Latar Belakang Masalah 

Islam memerintahkan setiap orang untuk bekerja dan berusaha dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sekaligus sebagai upaya 

menjamin kehidupan mereka agar sejahtera dan kesejahteraan hidup merupakan 

dambaan bagi setiap manusia. Masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika 

para anggotanya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus 

dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan yang 

menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan 

ekonomi.7
  

Dalam syari’ah Islam ukuran kemiskinan adalah kurang lebih satu nisab zakat. 

Apabila seorang berada dibawah satu nisab maka seseorang tersebut sulit 

                                                           
7
Yusuf Qardhani, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. (Jakarta : Gema Insani 

Pers,1995).hlm.32 
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memenuhi kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, dan pendidikan 

dasar. Jadi masalah kemiskinan adalah masalah pemenuhan dasar.  

Pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terus menerus, bertahap dan 

terpadu didasarkan pada kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk 

yang miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif. Ekonomi 

merupakan faktor penting yang berperan dalam kehidupan manusia. Karena itu 

ajaran Islam yang merupakan petunjuk bagi pencapaian kebahagiaan hidup dunia 

dan akherat juga mengajarkan prinsip dan norma yang harus diperhatikan dalam 

bidang ekonomi. Seperti diketahui bahwa Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw, 

merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki 

kehidupan di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akherat nanti.  

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau 

dan daya atur yang universal, artinya meliputi semua aspek kehidupan umat 

manusia dan selalu ideal untuk masa kini, masa yang lalu dan masa yang akan 

datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur’an dan Sunnah tersebut mempunyai daya 

jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dalam teksnya yang selalu tepat 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya 

aturnya dalam bidang perekonomian umat. Kegiatan ekonomi dalam pandangan 

Islam merupakan tuntunan kehidupan disamping juga merupakan ajaran yang 

memiliki dimensi ibadah.   

Hal itu dapat dilihat dalam Al-Qur’an :  
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Artinya : “Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka 

bumi dan kami adakan bagimu dimuka bumi (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlah kamu bersyukur”. (Q.S. Al-A’rof: 10). 

 

Pada ungkapan lain dikatakan :  

        

Artinya : “Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan ( Q.S. An Naba’: 

11). 

Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan 

kehidupan manusia dengan firman Allah :  

                  

   

Artinya : Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu 

dibumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 

beruntung. (Q.S. Al-Jumu’ah :10). 

 

Berdasarkan ungkapan Al-Qur’an di atas, jelas menunjukkan bahwa 

(kekayaan materi) merupakan kekayaan yang amat penting dalam kehidupan 

kaum muslimin, sebagaimana yang di ungkapkan oleh M. Quraish Shihab, 

bahwa manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari rezeki bukan 

hanya yang mencukupi kebutuhannya tetapi Al-Qur’an memerintahkan untuk 

mencari apa yang diistilahkannya Fardhu Allah, yang secara harfiah berarti 

“kelebihan yang bersumber dari Allah”.
8
  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya 

hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sebab konsekwensi dari keadaan 
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M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan). Hlm. 403 
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seperti itu dapat mendekati kepada kekafiran.9 Nabi Muhammad SAW telah 

memperingatkan dengan sabdanya yang berkaitan dengan kemiskinan dan 

dampak yang ditimbulkannya, bahwa:  

 

Artinya :“Nyaris kefakiran (kemiskinan) menjerumuskan pada kekufuran”.
10

 ( 

Syaikh Al-Albani dan lainnya ).  

 

Dalam konteks realistis bagi mereka yang memiliki kemampuan maka mereka 

akan berusaha sendiri secara mandiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. 

Sebaliknya bagi mereka yang tidak memilki modal maka mereka akan berusaha 

secara kecil-kecilan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Terlebih saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia belum juga teratasi 

secara merata, memang disatu sisi menunjukan gejala-gejala ke arah perbaikan, 

tetapi disisi lain terdapat sebagian masyarakat yang malah semakin terpuruk 

dengan ketidak mampuannya bersaing memperebutkan peluang usaha yang ada. 

Hal tersebut dapat diakibatkan dirinya tidak memiliki insting bisnis (tidak 

memiliki jiwa kewirausahaan) yang baik untuk memanfaatkan celah-celah 

peluang usaha dan mungkin juga di sebabkan karena kemampuannya secara 

finansial memang sedang tertekan atau disebabkan oleh faktor lainnya. Sehingga 

secara tidak langsung juga akan mematahkan semangat mereka menyongsong 

masa depan. Sedangkan bagi pengusaha-pengusaha kecil, seperti pedagang kecil 

dan industri rumah tangga. Harga kebutuhan pokok terus melambung dan relatif 

                                                           
9
Surawandi k. Lubis, Hukum Islam,(Sinar Grafika:Jakarta, 2000), hlm. 2. 

10
Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam,(Gema Insani Press: Jakarta, 2002), hlm. 

15  
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tidak stabil pada beberapa waktu yang lalu sangat menyulitkan untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan keluarganya. 

Apalagi untuk tetap bertahan pada usahanya. Dilain pihak, beberapa 

masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat, maraknya rentenir 

ditengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada 

masalah ekonomi yang tidak menentu, besarnya pengaruh rentenir terhadap 

perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup 

akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Sehubungan dengan  pernyataan di atas  Allah SWT berfirman : 

                    

Artinya : “Hai orang –orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda  dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imron: 130). 

 

Pada ayat di atas Allah menyatakan bahwa dilarang memakan riba dengan 

berlipat ganda bagi mereka yang memiliki modal besar (rentenir/kapitalis) karena 

itu akan merugikan bagi lapisan yang memiliki  ekonomi lemah (memiliki modal 

kecil). 

Oleh karena itu kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat Islam merupakan 

alternatif sebagai salah satu upaya untuk ikut serta dalam meningkatkan 

pemahaman dan penerapan sistem ekonomi Islam terhadap masyarakat yang 

mayoritas umat Islam. Di samping itu BMT befungsi sebagai usaha pengumpulan 

dan penyaluran dana komersial yang dapat membuka akses dan peluang usaha 
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(bisnis) bagi masyarakat untuk melakukan perubahan dan inovasi serta konstruksi 

ekonomi pedesaan, khususnya dari segi pemberdayaan ekonomi.  

Dengan demikian penulis mengadakan penelitian tentang BMT untuk bisa di 

pakai sebagai alat untuk tujuan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat 

Islam dengan cara meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

Secara umum BMT berfungsi sebagai balai usaha terpadu yang isinya 

berintikan konsep BMT dengan kegiatan pemberdayaan usaha-usaha produktif 

dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan 

menengah, selain itu juga meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan 

pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, sejahtera), dan 

amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha 

(beribadah) menghadapi tantangan global dan memperkuat dan meningkatkan 

kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 

Pada saat melakukan pra survey di BMT Sepakat Kasui yang telah berdiri ± 4 

tahun yang beralamatkan di desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

kanan tepatnya berada dilingkungan Pondok Pesantren Raudhatul Muta’Aalimin 

(Pondok Pesantren Pimpinan KH. Marsudi Hasan), penulis memperoleh informasi 

bahwa kegiatan usahanya telah berjalan dengan lancar dan BMT Sepakat sendiri 

masih tergolong usia dini, sehingga sasarannya belum meyentuh ekonomi 

masyarakat kecil dan menengah secara keseluruhan.11 

                                                           
11

Ustadz Amsarudin, Manajer Pembiayaan BMT Sepakat Kasui, Wawancara pada tanggal 22 

Februari 2016. 
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Sehubungan dengan apa yang terjadi di lapangan telah tampak baik walaupun 

masih ada beberapa kendala yang di hadapi oleh BMT Sepakat, diantaranya 

masih banyak calon anggota yang belum paham tentang syariah,  pola sariah 

masih dianggap sama dengan konvensional, masih banyak rentenir yang yang 

menjanjikan kemudah-kemudahan, belum adanya bank syari’ah di Kecamatan 

Kasui dan disamping itu BMT Sepakat sendiri belum terlalu memasyarakat yang 

mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum paham tentang BMT serta 

masih minimnya penawaran produk-produk yang ada di BMT.  

Untuk mengatasi kendala-kendala yang di hadapi lembaga ini berupaya 

memperkenalkan BMT tersebut serta manfaat dari kehadiran BMT sendiri 

ditengah-tengah masyarakat yang berlandaskan syari’at Islam dan mencoba 

memperkenalkan produk-produk yang ada di BMT khususnya BMT Sepakat 

Kasui. Namun demikian konsep-konsep ekonomi Islam apabila dibawa dalam 

konteks realita sosial muslim, tampak sebuah kesenjangan artinya konsep 

ekonomi Islam itu masih berdiri pada tataran ideal dan belum teraktualisasikan 

dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. 

Berdasarkan pertimbangan latar belakang masalah di atas, dan melihat latar 

belakang kinerja BMT Sepakat yang menerapkan sistem perkreditan tanpa 

bunga, penulis melihat ini merupakan suatu solusi terbaik bagi para pengusaha 

kecil/mikro dan industri rumah tangga dalam upaya mendapatkan modal usaha 

guna memperkuat dan mengembangkan usahanya.  



12 
 

 
 

Penulis tertarik untuk mengangkat permasalan tersebut kedalam penulisan 

skripsi yang berjudul; “fungsi baitul mal wat-tamwil (BMT) sepakat dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kasui Kabupaten Way kanan.  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana fungsi BMT Sepakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Kecamatan Kasui  Kabupaten Way Kanan? 

2. Bagaimana strategi BMT Sepakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way kanan? 

3. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi BMT Sepakat dalam 

pemberdayaaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

kanan?  

E. Tujuan penelitian 

1.  Untuk mengetahui Fungsi BMT Sepakat dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat dikecamatan Kasui  kabupaten way kanan. 

2. Untuk mengetahui strategi BMT Sepakat dalam pemberdayaan masyarakat di 

Kecamatan Kasui Kabupaten Way kanan. 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang dihadapi BMT Sepakat 

dalam pemberdayaaan ekonomi masyarakat. 
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F. Kegunaan Penelitian  

 Sedangkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai : 

a. Kegunaan  Teoritis  

Secara teoritis dapat digunakan sebagai informasi atau kontribusi baru bagi 

pengembangan masyarakat tersebut.   

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan terhadap upaya pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di sekitar Kasui oleh BMT Sepakat 

G. Metode Penelitian  

Untuk mengetahui suatu permasalahan agar hasil penelitian dilaksanakan 

dapat mencapai hasil optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi 

seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian 

 Di lihat dari jenisnya bahwa penelitian ini termasuk penelitian lapangan  

( field ressearch ) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan 

yang sebenarnya.
12

 Artinya pengambilan data-data di lapangan. Adapun 

Penelitian ini dilakukan yaitu berkaitan dengan fungsi BMT Sepakat dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan. 

 

 

                                                           
12

Sutrisno Hadi, Metode Reseach, Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1996, hlm. 142. 
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b. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan 

atau kelompok tertentu.
13

 Dalam kaitan dengan penelitian ini 

menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan BMT 

Sepakat Kasui Kabupaten Way Kanan. 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik 

manusia maupun bukan manusia.
14

 Populasi dalam penelitian ini adalah 

pengurus BMT yang berjumlah 30 orang dan ditambah dengan nasabah yang 

ada di BMT Sepakat Kasui yang berjumlah 443 orang, sehingga populasi 

keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 473 orang. 

b. Sampel  

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.15
 

Didalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah non random sampling 

artinya tidak semua populasi diberikan kesempatan untuk ditugaskan 

menjadi anggota sampel, alasan penulis menggunakan sampel tersebut 

adalah karena heterogen, untuk lebih jelasnya non random sampling  yang 

penulis gunakan purposive sampling  yaitu memilih sekelompok subjek yang 

                                                           
13

Konentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat,( Gramedia, Jakarta)1981, hlm. 

42.  
14

Suharsimi Arikounto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Renika Cipta, 

Jakarta, 1991), hlm. 102.  
15

Ibid, hlm. 104 
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didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya.  

Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah terdiri dari pengurus BMT Sepakat Kasui 

dan nasabah BMT Sepakat Kasui yang aktif. Adapun pengurus BMT 

Sepakat Kasui yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan 

ciri-ciri khususnya adalah:  

1. Dewan pengurus BMT Sepakat Kasui yang aktif mengawasi setiap 

produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT Sepakat Kasui. 

2. Dewan pengurus BMT Sepakat Kasui yang bertugas untuk menjembatani 

hubungan kerjasama dengan pihak lainnya. 

3. Karyawan BMT Sepakat Kasui yang dipercayakan dalam rapat anggota 

pada posisi strategi seperti Manajer Utama, Manajer Pembiayaan dan 

Manajer Keuangan. 

Adapun ciri khusus bagi nasabah BMT Sepakat Kasui yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:  

1). Anggota nasabah BMT Sepakat Kasui yang aktif dan dibiayai melalui 

produk Murabahah selama dua tahun.  

2). Anggota nasabah BMT Sepakat Kasui yang aktif dan dibiayai melalui 

produk Mudharabah selama dua tahun. 

Dari ciri –ciri populasi tersebut, maka penulis dapat memilih populasi 

yang ada untuk dijadikan sampel sebagai berikut:  
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1). Sampel dari unsur penggurus BMT Sepakat Kasui  sebanyak 5  orang 

dari 30 orang pengurus yang ada di BMT Sepakat Kasui, adalah:  

a). Dewan Pengawas : 1 orang 

b). Dewan Pengurus: 1 orang 

c). Manajer Utama: 1 orang 

d). Manajer Pembiayaan: 1 orang 

e). Manajer Keuangan:  1 orang 

2). Sampel dari unsur nasabah adalah :  

 a). 5 orang dari 128 orang penerima pembiayaan  murabahah 

b). 6 orang dari 315 orang penerima bantuan pembiayaan mudharabah. 

Jadi jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 16 orang. 

H. Metode Pengumpul Data 

Guna melengkapi data yang diperoleh dari hasil yang diperoleh dalam 

penelitian kepustakaan maka dilakukan penelitian lapangan di BMT Sepakat 

Kasui, adapun metode yang penulis pakai adalah :  

1. Metode Interview 

Metode Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pada prinsipnya sama 

dengan metode angket. Perbedaannya pada angket, pertanyaan diajukan secara 

tertulis, sedangkan pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan. Dalam 

wawancara, alat pengumpulan datannya disebut pedoman wawancara. Suatu  

pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh 
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pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada 

responden.16 

Interview yang di gunakan ini adalah interview bebas terpimpin yaitu 

wawancara dilakukan dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan 

terperinci juga bebas menanyakan apa saja dan pertanyaan masih dapat 

berkembang sesuai dengan jawaban yang di berikan responden.17 

Prosedur Interview yaitu identifikasi interview (informan), prosedur kontak 

person dan lokasi serta tempat yang akan dilakukan, tentukan jenis interview 

yang akan digunakan, lalu mintalah kesediaan partisipan untuk berpartisipasi, 

jelaskan tujuan interview kita, mintalah izin untuk merekam interview tetap 

terikat pada pertanyaan yang dibuat tetapi flexible untuk mengikuti percakapan 

yang berkembang,  buatlah catatan selama interview meski telah direkam, 

ucapkan terimakasih setelah interview  

 Metode interview ini merupakaan metode yang utama untuk mendapatkan 

data, dengan demikian informasi yang erat kaitannya  dengan masalah yang 

diteliti bisa diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang di anggap mewakili. 

Metode ini penulis gunakan untuk mempermudah dalam proses pengumpulan 

data berkenaan dengan  fungsi Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) Sepakat dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kasui Kabupaten Way 

Kanan. 

 

                                                           
16

Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah (Bumu Aksara,  Jakarta: 2006), Cet-VIII, 

Hal.128 
17

 Sutrino Hadi, Op.Cit.,hlm. 127 
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2. Metode Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti.
18

 Metode observasi ini penulis pergunakan sebagai 

metode penunjang, dimana penulis hanya melakukan pengematan yang tidak 

langsung teribat dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh objek penelitian. 

   Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan langsung data-data dari 

objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja, melainkan juga 

pencatatan dilakukan guna memperoleh data-data yang kongkrit dan jelas.  

  Adapun yang menjadi aspek observasi dalam penelitian ini diantaranya 

keadaaan BMT Sepakat Kasui dan lingkungannya, serta keadaan usaha yang 

dilakukan oleh para pedagang kecil  atau industri rumah tangga sebagai anggota 

BMT Sepakat Kasui. Kemudian membuat Fieldnote untuk mencatat 

pengamatan yang dilakukan. Fieldnote terdiri dari kata-kata yang dicatat dari 

pengamatan terhadap objek, orang, kejadian. Mencatat fieldnote dengan 

deskriptif dan reflektif. Desktriptif (apa yang dilihat dan terjadi secara detail, 

waktu, kejadian sehingga jelas tergambar). Reflektif (pemikiran personal yang 

dikaitkan dengan pengetahuan yang ada, tema yang muncul). 

3. Metode Dokumentasi 

  Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan ke objek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan, buku 

harian, notulen rapat, majalah, dan buletin. Dalam memanfaatkan dokumen 

                                                           
18

 Suharsimi Arikunto,Op.Cit., hlm. 136 
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sebagai data dalam penelitian ini tidak keseluruhan isi dokumen diajukan secara 

tertulis akan tetapi diambil pokok-pokok isinya yang dianggap perlu, sedangkan 

lainnya digunakan sebagai data pendukung analisa.  

  Adapun dokumen tersebut, berupa agenda kegiatan, program kerja, laporan 

pertanggung jawaban, dan susunan kepengurusan serta data-data tertulis 

lainnya. Materials ini terdiri dari rekaman baik suara maupun video yang 

membantu proses pemahaman terhadap topik riset yang terdiri dari photograpy, 

video tape, digital images, lukisan, gambar, bukti dari lokasi hasil pemotretan 

peneliti. 

I. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini menggunkan analisa data yang bersifat kualitatif yaitu 

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu “apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang 

nyata, di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.19
  

 Analisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif  yang dapat 

diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.20 Pendapat 

lain menyatakan dalam analisa kualitatif data muncul berwujud kata-kata bukan 

rangkaian angka.  

 Adapun teknik yang digunakan dalam analisa ini adalah analisa comperative 

yang dapat diartikan sebagai berikut:  

                                                           
19

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ( Raja Grafindo, 

Jakarta: 1998), Hal.12 
20

Husain usmani, Metodelogi penelitian sosial, (Bumi Aksara, Jakarta: 2009) hlm. 83 
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“Analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu 

dengan data yang lain, antara variabel yang satu dengan variabel yang lain untuk 

mendapatkan kesamaan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan 

antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan yang kemudian diambil 

kesimpulan.21  

 

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, 

yaitu dengan menuliskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan 

yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang 

bertitik tolak dari pengetahuan yang umum untuk digunakan menilai suatu 

kejadian yang khusus. Yang dimaksud pengetahuan umum disini adalah teori-teori 

umum atau temuan-temuan umum tentang pemberdayaan masyarakat. 

 

                                                           
21

Nana Sudjana, Tuntunan Penyususnan Karya Ilmiah, Alumni, Bandung, tt, hlm. 4.  


