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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu proses, prinsip, dan prosedur yang 

digunakan seorang peneliti untuk mendekati pokok masalah dan mencari 

pemecahan yang sesuai  (Mulyana, 2006:145). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2010:29), metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.  

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan rumusan 

masalah ke satu, dua dan tiga. Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai 

dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga 

data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan 

teori-teori yang telah dipelajari, dan dari data tersebut akan ditarik kesimpulan. 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dimana setiap 

data, deskripsi pengalaman peneliti, dan analisis kesimpulan diuraikan dan 

dijelaskan dalam uraian kata-kata. Daymon dan Holloway (2008:4) menjelaskan 

bahwa makna penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam 

menghasilkan pemahaman dari perspektif pelaku (stakeholders), sehingga 

memungkinkan peneliti untuk melihat berbagai hal sebagaimana dilihat oleh para 

pelakunya. Perspektif subjektif dari peneliti terhadap sebuah masalah, keterlibatan 

peneliti secara intens dengan objek yang diteliti, serta pemikiran induktif 



45 
 

merupakan beberapa karakteristik yang terdapat dalam penelitian kualitatif 

(Daymon dan Holloway, 2008: 7-9) 

Alasan dari penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus disini karena teknik studi kasus memiliki fokus penelitian 

yang spesifik dan mendalam pada kasus sebagai objek yang diteliti. Hal ini dirasa 

tepat digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk meneliti, menganalisa 

dan menjelaskan tentang evaluasi  perlakuan akuntansi akad murabahah berbasis 

margin anuitas pada BMT Sunan Kalijogo. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Sunan Kalijogo Malang yang 

berlokasi di Pondok Bestari Indah E3/207 Landungsari, Malang. 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

 Data-data yang terkait dengan pokok penelitian akan membantu peneliti 

dalam menemukan atau menarik kesimpulan akhir. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. Teguh (2005:122), mendefinisikan data 

primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli tanpa perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) 

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti melakukan penelitian 

langsung ke BMT untuk memperoleh data primer. Menurut Jogiyanto dalam 

Kwang En dan Dorothy (2011:18), “Data primer adalah data yang diperoleh 

melalui penelitian lapangan secara langsung dari objek yang diteliti”. 
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 Selain data primer, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur, dengan 

mempelajari buku-buku serta majalah dan sumber lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Data ini mendukung keakuratan dan kebenaran data primer 

(Jogiyanto dalam Kwang En dan Dorothy, 2011:18). 

3.4  Metode Pengumpulan Data  

Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, 

maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Survei pendahuluan (preliminary survey) adalah survei yang dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan gambaran umum mengenai lokasi penelitian  

dan hal-hal yang terkait dengan pembahasan. 

2. Studi lapangan (field study) merupakan cara untuk mendapatkan data 

primer, yakni data yang diambil langsung dari sumber atau objek 

penelitian. Data yang dikumpulkan melalui studi lapangan dilakukan 

dengan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada 

pihak perusahaan yang terkait dengan cara memberikan sejumlah 

pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan 

lengkap. Informan dalam penelitian ini adalah Ir. Mn Sudjoni, MBA 

selaku Ketua BMT SKJ dan Doni Teguh Wibowo SE, MM selaku 

Manager BMT SKJ. 

b. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek studi untuk 

mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis 
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serta mengkonfirmasikan objektifitas dan keakuratan mengenai hal yang 

diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. 

c. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, 

serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan 

objek penelitian. 

3.5  Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan salah satu dari dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, sebagaimana diungkapkan Nasution 

(1998) dalam Sugiyono (2008:60): 

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada 

menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. 

Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai 

bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu 

semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 

sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 

tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat 

satu-satunya yang dapat mencapainya.” 

 Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan 

dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi 

data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi 

dan wawancara (Sugiyono, 2008:61) 

3.6 Metode Analisis Data 

 Daymmon dan Holloway (2008:367-391) menjelaskan bahwa teknik 

analisa data merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti dalam menyaring 

data-data yang diperoleh menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola, 

kemudian menginterpretasikannya. Analisa data kualitatif melibatkan pelacakan 
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kategori dan pola dalam data, yang akan membantu peneliti memaknai bukti-bukti 

yang dikumpulkan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, 

data-data tersebut dianalisa dengan cara membandingkannya dengan teori yang 

ada kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan.  

 Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008: 91-99) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  

Aktivitas dalam analisa data, yakni: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data adalah aktivitas merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya atas 

data-data yang telah dikumpulkan selama melakukan penelitian di 

lapangan. 

2. Penyajian data (data display) 

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam berbagai bentuk, 

seperti tabel, grafik, phie card, piktogram, dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing and 

verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
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yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi bila 

kesimpulan yang telah dikemukakan di awal dapat didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

 

 


