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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan

suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.1 Sedangkan

penelitian adalah rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan

sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban

terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.2

Metode menggali pengertian bahwa dalam ilmu pengetahuan, dalam

hubungan penelitian ini, yang memegang peranan penting adalah filsafatnya, yang

kemudian dijabarkan ke dalam cara-cara yang bersifat praktis, sebagai metode,

bukan hanya objeknya. Bagaimanapun pentingnya objek apabila dilakukan dengan

tidak benar, maka akan diperoleh hasil penelitian yang memuaskan.3

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memahami  objek yang menjadi

sasaran penelitian yang menjadi ilmu pengetahuan penelitian yang bersangkutan.

Guna memperoleh keterangan yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan dari

hasil penelitian tersebut. Dalam metodologi penelitian tersebut terdapat jenis dan

sifat penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan analisa data.

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.953
2 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 11
3 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 41
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B. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Penelitian kualitatif, data dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan

yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).4 Memaparkan data-

data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan

kesimpulan yang benar dan akurat.5 Karena penelitian ini bertujuan

memperaoleh gambaran secara mendalam tentang pembiayaan musyarakah

dalam meningkatkan pendapatan nasabah, yang secara fokus pembiayaan yang

dilakukan oleh BPRS Metro Madani.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif atau

sering disebut metode naturalistic karena penelitian ini digunakan dalam kondisi

yang alamiah (natural setting).6 Selain itu menurut Djajasudarma penelitian

kualitatif  merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa tertulis atau

lisan.7 Dengan demikian, maka konteks sumber data yang peneliti gunakan

berupa pernyataan deskriptif dari informan yang berkopenten. Data diperoleh

melalui pengamatan, wawancara, dan menelaah dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan masalah yang peneliti lakukan.

4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), Cet.
X, h. 6

5 Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, (Jakarta : PPM, 2004),
h. 105

6 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 13
7 Ibid.
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2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini lebih bersifat spesifik lebih bersifat deskriptip

kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk

memberikan gambaran tentang keadaan subjek/objek penelitian sebagaimana

adanya.8 Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang

ada sekarang berdasarkan data.9

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memperoleh penemuan-

penemuan dalam penelitian yang tidak terduga sebelumnya dan membangun

kerangka teoritis yang baru. Penelitian kualitatif biasanya mengejar data verbal

yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka yang penuh dengan

presentase dan diperoleh dari lapangan.

Penelitian ini bersifat kualitif karena yang tidak mengadakan

perhitungan, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan

ilmiah10 atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak

dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari

kuantitatifikasi.11 Bilamana terdapat ilustrasi yang mengarah perhitungan yang

berbentuk angka-angka (kuantitatif), maka hal yang dimaksudkan hanya untuk

mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi penelitian yang sedang

dilakukan peneliti.

8 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 67
9 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), cet ke 13, h. 44
10 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed: revisi (Bandung: PT Remaja Rosda

Karya, 1997), cet. Ke 8, h. 6
11 Salam, Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), h. 30
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Metro Madani Lampung yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 5 Kota

Metro Lampung. Penulis memilih lokasi ini karena ingin mengetahui

perkembangan usaha masyarakat Metro melalui pembiayaan yang diberikan oleh

BPRS Metro Madani, dan ingin mengetahui seberapa besar peran BPRS Metro

Madani dalam memajukan dan membantu usaha masyarakat Metro dan

sekitarnya melalui pembiayaan Musyarakah.

C. Sumber Data

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat

diperoleh. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu primer dan

sekunder.12 Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi

secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah

pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.13 Dengan demikian, data

primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama

berupa hasil dari wawancara langsung dengan Direksi, karyawan dan Nasabah

yang berkaitan dengan Pembiayaan Musyarakah di BPRS Metro Madani.

12 http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/0824111129_Bab3.pdf .
13 Safidin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91
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b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan

penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut

juga data tidak langsung.14 Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam

penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan

dengan akad- akad/pembiayaan di BPRS seperti buku-buku yang relevan dengan

pembahasan tentang akad-akad pembiayaan, serta sumber yang lain berupa hasil

laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas

sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam

proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Teknik penelitian yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana

yang paling tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan raliable.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara, dokumentasi, dan penelusuran data online. Penelitian ini tidak

menggunakan angket ataupun kuisioner. Data yang digunakan dalam penelitian

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam

fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Dalam pengumpulan data, teknik triangulalsi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan

data dan sumber data yang telah ada. Ini artinya, peneliti menggunakan teknik

14 Ibid, h.92
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yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dengan

teknik ini, peneliti bisa sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber

data. Dalam penelitian dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik

triangulasi ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi

untuk sumber data yang sama dan serempak.15

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui

secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah

panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk

menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan

tersebut dianalisis. Observasi dapat menjawab masalah penelitian.16 Metode

observasi adalah pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan atau

pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena yang akan

diteliti.17 Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan

sebagai data tambahan terkait dengan informasi tentang pembiayaan

musyarakah yang ada di BPRS Metro Madani.

15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2011) h.
241
16 Lexy J. Moleong, Op Cit, h. 157
17 Suharmi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), h. 136
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Beberapa bentuk observasi, yaitu: Observasi partisifasi, observasi

tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Berukut ini penjelasan observasi

tersebut:

- Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian

melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti peneliti terlibat

kedalam keseharian informan.

- Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa

menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan

pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

- Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh kelompok

tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian

tersebut.18

Hasil observasi ini berupa: aktivitas, kejadian, peristiwa, objek,

kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi ini

dilakukan untuk memperoleh gambaran riil dari suatu peristiwa. Dalam

proses penelitian di BPRS Metro Madani, peneliti dibatasi untuk melakukan

observasi secara mendalam selain dari hal yang diperlukan. Ini disebabkan

karena keterbatasan waktu penelitian dan kerahasiaan operasional BPRS

Metro Madani. Oleh karena itu, peneliti disilakan untuk meneliti kegiatan

operasional di kantor seperlunya saja.

18 Gatot Bintoro Putra Aji, dalam Tesis: Pilihan penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
BSM Bandar Lampung. 2013
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b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari

hasil penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara

penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang

memberikan jawaban).19 Wawancara adalah Proses tanya jawab yang

berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan.20

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal

ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan

pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-

ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan

atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan

mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, yakni Direktur

BPRS Metro Madani dan nasabah pembiayaan Musyarakah di BPRS

tersebut. Kegiatan wawancara dilaksanakan untuk menyampurnakan hasil

penelitian dan memperjelas data yang telah diperoleh sebelumnya melalui

data tertulis dan observasi.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan

pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku,

majalah, dokumen, dan sebagainya.21 Hal ini dilakukan untuk memperoleh

19 Mohamad  Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Graha Indonesia, 2005), h. 194
20 Sugiyono, Op,. Cit, h. 226
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 145
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data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada BPRS Metro

Madani tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri

serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

d. Penelusuran Data Online

Adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti

internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online.

Sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data informasi

berupa data informasi teori, secepat dan semudah mungkin, dan dapat

dipertanggung jawabkan secara akademis.22

E. Analisisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipamahami oleh diri

sendiri dan orang lain.23

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara

mendalam. Analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan

pelaksanaan pengumpulan data meskipun bersamaan dengan pelaksanaan

pengumpulan data, pada umumnya setelah data terkumpul. Guna memperoleh

gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data,

22 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 158
23 Sugiyono, Op,. Cit, h. 335
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maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskritif kualitatif, yaitu suatu

penelitian yang di maksudkan untuk mendeskresipkan suatu situasi tertentu yang

bersifat faktual secara sistemastis dan akurat terhadap pembiayaan musyarakah yang

terdapat di BPRS Metro Madani tersebut.

Menurut Miles dan huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan interaktif dan dilakukan secara terus menerus

sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data antara lain:24

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya.

2. Data display (penyajian data)

Melalui penyajian data maka data tersebut yang dipeloh menjadi terorganisir,

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

3. Conclusion drawing (penarikan kesimpukan) dan verification (verifikasi)

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Metode ini merupakan metode dengan analisa data dengan cara

menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata atau kalimat yang terpisah

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang

dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan

24 Ibid., h. 92-99
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deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah

pengambilan kesimpulan, yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan

latar belakang masalah.


