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BAB III
METODE PENELITIAN

A.  Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif didefinisikan sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di

alamioleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan

lain-lain. Secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagi

metode alamiah.33

B.  Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada BMT Amanah Cabang Kendari pada tahun

2019. Penelitian ini terhitung sejak di seminarkan proposal dengan bulan april

sampai bulan agustus. Tempat penelitian yang dimaksud berada di Jln. Jendral.

Ah. Nasution No. 19, Kelurahan. Lalolara, Kecamatan Kambu.

33 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Pt. Rmaja Rosda Karya,
2005), hlm. 2
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C.  Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dilaksanakan pada BMT Amanah Cabang

Kendari. Dengan ini produk-produk yang telah ada di BMT seperti pembiayaan

mudharabah, musyarakah, murabahah, aji bitsaman ajil, dan al qardul hasan.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian yang mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung

pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.34 Dalam penelitian ini, data

primer yang dimaksud ialah BMT Amanah, pihak Koordinator Cabang Kendari,

Staf, Teller,Administrasi dan nasabah itu sendiri, sehingga menghasilkan

informasi tentang Implementasi Akad Mudharabah di BMT Amanah Cabang

Kendari yang di peroleh melalui observasi,  wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh secara tidak langsung

dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-buku, jurnal, website, serta penelitian

terdahulu dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan ranah kajian

penelitian.

34 Husain Umar, Reseach Methods in Finance and Banking, (Jakarta  : PT. Gramedia
Pustaka utama, 2000), hlm. 83
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E.  Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang Implementasi Akad Mudharabah Di  BMT amanah

Cabang Kendari, ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini. Metode pengumpulan data tersebut adalah:

1. Metode Observasi

Adalah pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan indera,

baik langsung maupun tidak langsung (dengan alat bantu). Disini pengamatan

dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana proses Implementasi Akad

Mudharabah Di BMT Amanah Cabang Kendari.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab

sepihak antara pewawancara dengan koresponden.35 Maksud yang ingin di

wawancara adalah Direktur, Manager, Staf, Karyawan, dan Nasabah yang berada

di BMT Amanah Cabang Kendari.

3. Metode Dokumentasi

Adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan

dalam penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum dalam

melakukan Implementasikan Akad Mudharabah Di BMT amanah Cabang

Kendari.

35 Saifiddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2001), hlm.
125
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F.  Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan (dalam sugiono) mengemukakan bahwa “ Analisis data

merupakan mencari dan menyusun data secara sistematis yang di peroleh dari

hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unti-unti,

melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih nama yang penting dan yang

akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri

sendiri dan orang lain”.36

Teknik analisi data dilakukan melalui analisis data deskriptif kualitatif

yaitu menganalisis data dengan cara memprediksi atau menggambarkan data yang

terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau

generalisasi. Analisis data dalam penelitian ini sejak sebelum memasuki lapangan,

selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Miles and Huberman (dalam sugino) mengemukakan bahwa:

Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas sudah jelas dan aktivitas dalam analisis data

yaitu: “1). Data Reduction,2). Data Display, dan 3). Conelution Drawing/

vertification”.37 Dan selanjutnya teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan

adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (data reduction) mereduksi data berarti merangkum mengenai hal-

hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta temuan dan

36 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Al-fabeta, 2005), hlm. 45
37 ibid., hlm. 91
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polanya. Serta data yang telah direduksi akan menjelaskan gambaran yang jelas

dan mempermudah peneliti.

2. Penyajian data (data display) dilakukan penelahan pada seluruh data yang ada

dari berbagai sumber wawancara, observasi, maupun data dokumentasi yang telah

diperoleh untuk menjadi bahan dalam analisis dalam bentuk uraian singkat dan

hubungan antara kategori dan flowhart dan sejenisnya.

3. Conelution Drawing/ vertification merupakan penarikan kesimpulan dan

vertifikasi kesimpulan awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.38

G.  Pengecekan Keabsahan Data

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif diperlukan

kreadibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil

dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kreadibilitas data (validasi)

digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan baik

bagi peneliti maupun objek yang di teliti. Adapun pengecekan keabsahan data

melalui “perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dalam penelitian,

triangulasi dan member check.39

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah peneliti kembali terjun

kelapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dan sumber data yang

pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, penulis

mengecek kembali apakah data yang telah di peroleh selama ini benar atau salah.

38 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif/Kualitatif Dan R&D, cet 7(Bandung : Al
Fabeta, 2009), hlm. 252

39 Ibid., hlm. 121
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Tringulasi dalam pengujian kreadibilitas ini di artikan “sebagai pengecekan dari

berbagai sumber dengan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

waktu. Tringulasi dalam hal ini ada tiga yakni tringulasi sumber data, tringulasi

teknik, dan tringulasi waktu”.

1. Tringulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber.

2. Tringulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Tringulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik lain dalam

waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda

maka perlu dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan datanya.

Kemudia langkah selanjutnya mengadakan member check, yaitu proses

pengecekan data kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh

mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang di berikan sebelumnya. Dalam

member chek penulis menemui kembali subjek penelitian untuk mengecek

keabsahan data hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga menemukan

kredibilitas data.


	Bab III Metode Penelitian

