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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta,dilakukan di 3 (tiga) kantor cabang BMT 

Beringharjo Yogyakarta yang berada di Jalan Pabringan, Jalan Kauman, 

dan Jalan Malioboro. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 

2013 sampai November tahun 2013. 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Menurut Sanapiah Faisal (1990:82) catatan 

deskriptif merupakan bagian yang paling panjang, porsi uraiannya perlu 

jauh lebih banyak dibandingkan dengan catatan reflektif. Ia berisi 

deskripsi yang rinci dan akurat tentang yang dilihat, dialami, dan didengar 

peneliti di lapangan. Biasanya penelitian deskriptif menggunakan kata 

kata yang jelas, lugas, spesifik, dan terurai semacam cerita dapat menjadi 

“dokumen”. 

Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci (Sugiyono, 2008:15) 
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Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menyajikan hasil penelitian secara 

kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

foto, video, dokumen pribadi, arsip dan dokumen resmi lainnya (Lexy J. 

Moleong, 2005: 11). 

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian tersebut maka penulis 

bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan akad pembiayaan 

musyarakah. Selain itu juga memberikan gambaran tentang hambatan dalam 

pelaksanaan akad pembiayaan musyarakahdi BMT Beringharjo Yogakarta. 

Kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengambil kesimpulan dari 

hasil yang telah dilakukan. 

 

C. Penentuan Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purpossive. Teknik purpossive adalah pemilihan subyek peneliti yang 

mempertimbangkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan 

berdasarkan tujuan penelitian (Lexy J. Moleong, 2005: 224). Teknik 

Purpossive (bukan secara acak) ini atas dasar apa yang kita ketahui tentang 

variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada (Sanapiah Faisal, 1990: 

56-57). 

Teknik purpossive dilakukan untuk menentukan subjek penelitian. 

Informan yang dipilihdengan teknik purpossive adalah pihak-pihak yang 
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memiliki pengetahuan, memahami dan mempunyai keterlibatan langsung 

dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya subjek penelitian ini 

ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Pihak yang menganalisis kelayakan benda jaminan dalam 

pembiayaan musyarakah di BMT BeringharjoYogyakarta 

2. Pihak yang berwenang menyelesaikan permasalahan pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta. 

3. Pihak yang menyusun akad pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta. 

Dengan mengacu pada kriteria tersebut direncanakan sebagai subjek 

penelitian adalah akan ditujukan dengan pihak BMT Beringharjo yaitu: 

1. Staf Analis Pembiayaandi kantor pusatBeringharjoYogyakarta. 

2. Staf Credit Remidial and Legal di kantor pusatBMT Beringharjo  

Yogyakarta. 

3. Tim akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta. 

Penelitian ini selain menggunakan purposive, juga  menggunakan 

teknik snowball. Teknik snowball, variasi sampel informan memang 

diperlukan agar tidak terbatas pada sekelompok individu saja yang seringkali 

memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi bias. 

Terlepas dari itu semua, subjek dalam penelitian kualitatif (baik yang dipilih 
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sebagai sampel informan awal atau informan berikutnya), harus benar-benar 

memiliki predikat sebagai key informan yang sarat dengan informasi yang 

diperlukan sesuai tujuan penelitian.(Burhan Bugin, 2003:55) 

Key informan dalam hal ini adalah accounting Officer di BMT 

Beringharjo Yogyakarta, karena accounting Officer yang mempunyai 

informasi tentang mitra-mitra BMT Beringharjo Yogyakarta. 

Bergulirnya pemilihan sampel melalui teknik snowball sampling 

tersebut di muka, baik untuk sampel informan maupun situasi sosial, pada 

akhirnya akan sampai pada suatu batas di mana tidak dijumpai lagi variasi 

informasi (terjadi kejenuhan informasi). Pada saat seperti ini, pemilihan 

sampel baru tidak diperlukan lagi dengan perkataan lain, kegiatan 

pengumpulan data atau informasi di lapangan dianggap berakhir. (Burhan, 

2003: 57) 

Teknik snowball tersebut digunakan untuk menentukan subjek yang 

berasal dari Mitra BMT yang melakukan akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini 

menggunakan teknik : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2005: 186). 

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara sebagai salah 

satu teknik pengumpulan data, yang berupa pedoman atau instrumen 

wawancara berbentuk pertanyaan yang akan diajukan kepada subyek 

penelitian. 

Kemudian pedoman wawwancara yang digunakan adalah bentuk 

semi structured. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-

dept interview, dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang 

diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam hal ini peneliti 

perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan (Sugiyono, 2011: 318). 

Peneliti melakukan wawancara terstruktur alasannya sebagai 

teknik pengumplan data, peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 
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informasi apa yang akan diperoleh, maka untuk dapat memperoleh data  

langsung harus melalui serangkaian tanya jawab dan pewawancara telah 

menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan akad pembiayaan 

musyarakah. Selain itu juga terkait hambatan dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakahdi BMT Beringharjo Yogyakarta, dengan pihak-

pihak yang terlibat dalam. wawancara ini dilakukan dengan mendatangi 

langsung subyek penelitian dan menanyakan langsung kepada mereka 

beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Sanapiah Faisal (1990: 81), 

yang disebut dokumen adalah semua jenis rekaman atau catatan 

“sekunder”, foto-foto, kliping berita koran, hasil penelitian, agenda 

kegiatan. Selain klasifikasi tadi (record and documents) yang 

dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (dalam Sanapiah Faisal, 1990: 81), 

juga terdapat klasifikasi lain yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen 

yaitu: pertama, Dokumen pribadi seperti buku harian, buku catatan 

harian; kedua,dokumen-dokumen resmi; ketiga, foto-foto, baik yang 

diproduksi sendiri oleh peneliti maupun yang diperoleh dari sumber-

sumber di tempat peneliti (Sanapiah Faisal, 1990: 82). 
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Alasan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi dimaksudkan untuk memperkuat data yang sudah diperoleh 

dari teknik pengumpulan data dengan wawancara. Dokumentasi yang 

dilakukan guna memperoleh data secara catatan berkaitan dengan 

pelaksanaanakad pembiayaan musyarakahyaitu akad pembiayaan 

musyarakah, berita acara pengganti jaminan, surat peringatan, reck up 

pembiayaan bermasalah tahun 2012. Pelaksanaan akad pembiayaan 

musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. Selain itu juga terkait 

hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta. 

 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Peneliti untuk dapat mempertanggungjawabkan data secara ilmiah, 

perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, 

pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah 

balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, 

juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan 

penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2005: 320). 

Manakala terjadi perbedaan informasi dari subjek penelitian maka, 

dalam teknik pemeriksaan datanya dapat menggunakan “Cross check”. Cross 

check adalah upaya yang digunakan dalam memeriksa keabsahan data untuk 

memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam 
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penelitian ini, agar keabsahan data terjamin akurat dan telah sesuai dengan 

data yang ada, maka akan dilakukan “Cross check” antar hasil wawancara dan 

“Cross check” antara hasil wawancara dengan hasil dokumentasi mengenai 

pelaksanaanakad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta. 

Selain itu juga mengenai hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan 

musyarakahdi BMT Beringharjo Yogyakarta.  

 

F. TeknikAnalisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

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

dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori,menjabarkan ke dalam 

unti-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2008:89) 

Penelitian ini menggunakan analisisi data dengan pendekatan induktif, 

yaitu merupakan penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta 

khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian fakta dan peristiwa ditarik 

kesimpulan yang umum yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikannya 

dalam bentuk deskriptif (Sutrisno Hadi, 1997: 42) 
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Selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan analisis data sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti memilah-

milah hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

mengumpulkan data selanjutnya dan mencari bila memerlukan (Sugiyono, 

2011: 336). 

Dalam penelitian ini, data yang dihasilkan dalam wawancara dan 

dokumentasi merupakan data yang kompleks dan kasar, sehingga peneliti 

perlu untuk melakukan pengumpulan data pokok mengarah pada 

permasalahan penelitian tentang pelaksanaan pelaksanaan akad 

pembiayaan musyarakahdi BMT Beringharjo Yogyakarta. Selain itu juga 

tentang hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta. 

b.  Kategorisasi 

Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap kesatuan ke dalam 

bagian-bagaian yang memiliki kesamaan. (Lexy. J. 288: 2009). Hasil 

penelitian yang telah dipilah-pilah sesuai kategori sehingga memberikan 

gambar yang jelas dari hasil penelitian tentang tentang pelaksanaan akad 
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pembiayaan musyarokah di BMT Beringharjo Yogyakarta.Selain itu juga 

tentang hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di 

BMT Beringharjo Yogyakarta. 

 

c. Display Data 

Display data dilakukan dengan melihat gambaran keseluruhan data 

yang diperoleh telah dikategorikan kemudian disajikan kedalam narasi 

konstruktif yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Data dalam bentuk narasi dimaksudkan untuk 

mengiterpretasikan data secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan 

ditarik kesimpulan (Burhan Bugin, 2003: 70). 

Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi dipaparkan dalam 

bentuk narasi yang berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan 

tentang pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah di BMT Beringharjo 

Yogyakarta. Hambatan dalam akad pembiayaan musyarakah di BMT 

Beringharjo Yogyakarta. 

 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Data yang telah diinterpretasikan secara sistematis kemudian 

dianalisis dengan perspektif tertentu untuk memperoleh kesimpulan. 

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pembuatan suatu laporan. 

Penarikan kesimpulan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan 
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penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjaga 

keabsahannya. 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif 

yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk 

mengetahui jawabannya dari permasalahan dalam penelitian. Penarikan 

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian 

dan sesuai fakta di lapangan. 


