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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN: 

KERANGKA ETNOMETODOLOGI UNTUK  

PENELUSURAAN PEMBIAYAAN SALAM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui makna dari pembiayaan salam berdasarkan pandangan 

dari petani dan juga pandangan dari perbankan syariah. Sugiyono (2011: 9) 

menyebutkan bahwa : 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif daan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

 

 Penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti menggunakan metode 

etnometodologi. Menurut penulis, metode etnometodologi yang cocok digunakan 

untuk dapat menemukan makna dari pembiayaan salam berdasarkan perspektif 

perbankan syariah dan petani di Probolinggo. Etnometodologi diartikan sebagai 

sebuah metode pengorganisasian masyarakat dengan melihat beberapa aspek 

kebutuhannya. Lewat pendekatan ini dengan sendirinya peneliti akan terbimbing 

pada masalah yang diteliti. Etnometodologi merupakan sebuah studi tentang 

bagaimana memahami perilaku-perilaku individu dalam sebuah lingkungan sosial 

sehari-hari menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan yang mereka hadapi. 

Dalam pengamatannya, etnometodologi berusaha untuk memahami perspektif dari 
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individu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ide besar dalam 

etnometodologi adalah kegiatan yang dilakukan informan berupa interaksi dan 

perilaku yang terjadi dalam sebuah lingkungan sosial yang dilakukan dalam 

berbagai bentuk keahlian. Hasil pengamatan atas perilaku dan sudut pandang 

informan inilah yang kemudian dipadukan dengan intuisi si peneliti untuk 

kemudian dijadikan refrensi dalam mengkonsep sebuah pemahaman sehingga 

nantinya si peneliti dapat menemukan jawaban ataupun kesimpulan dalam 

permasalahannya (Kurniawan, 2012:85).  

 Tujuan utama etnometodologi adalah mempelajari dan memahami 

bagaimana seorang individu selama interaksi sosial mulai melihat, menerangkan 

dan menguraikan keteraturan dunia tempat mereka hidup. Kekuatan interprestasi 

peneliti sangat penting dalam etnometodologi karena pendekatannya lebih 

mengutamakan pada pembentukan pemahaman dari realitas yang ada. Subjek dari 

etnometodologi adalah orang-orang biasa yang sering peneliti jumpai di 

masyarakat sekitar. Etnometodologi menekankan dan mengakui fakta bahwa 

masyarakat awam mencoba mengakui penjelasan sosial seperti yang dilakukan 

ilmuwan. Kaum peneliti etnometodologi bahkan percaya bahwa penelitian itu 

sendiri tidak harus berarti kegiatan ilmiah yang sangat unik, tetapi bisa juga 

dilakukan untuk hal-hal praktis dan urusan sehari- hari (Kurniawan, 2012:86) 

 Etnometodologi sendiri terdapat dua jenis yaitu jenis studi setting 

intitusional dan jenis analisis percakapan. Jenis etnometodologi studi setting 

institusional adalah memahami cara orang, melaksanakan tugas kantor mereka dan 

proses yang terjadi dalam institusi tersebut. Studi ini memusatkan perhatian pada 

strukturnya, aturan formal, dan prosedur resmi untuk menerangkan apa yang 
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dilakukan orang di dalamnya. Dalam hal ini orang menggunakan prosedur yang 

berguna bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk menghasilkan 

produk institusi. Sedangkan jenis etnometodologi analisis percakapan adalah 

etnometodologi yang bertujuan untuk memahami secara rinci struktur fundamental 

interaksi melalui percakapan (Kurniawan, 2012:87) 

 Di dalam penelitian ini akan menggunakan etnometodologi jenis analisis 

percakapan (conversation analysis) yang mana jenis etnometodologi ini bertujuan 

untuk memahami secara rinci struktur fundamental interaksi melalui percakapan. 

Percakapan sebagai unsur dasar dalam etnometodologi adalah aktivitas interaksi 

yang menunujukan ativitas yang stabil dan teratur yang merupakan kegiatan yang 

dapat dianalisis. Sasaran analisis percakapan adalah terbatas pada apa yang 

dikatakan dalam percakapan itu sendiri. Percakapan dipandang sebagai tatanan 

internal sekuensial. Adapun dasar dalam menganalisis percakapan adalah sebagai 

berikut : (1) Pengumpulan dan analisis data yang sangat rinci; (2) Aspek-aspek kecil 

percakapan tidak hanya diatur oleh ahli etnometodologi akan tetapi pada mulanya 

oleh aktor sendiri; (3) Interaksi dan percakapan bersifat stabil dan teratur. Peneliti 

bersifat otonom terpisah dari aktor; (4) Kerangka percakapan fundamental adalah 

organisasi yang teratur; (5) Rangkaian interaksi percakapan dikelola atas dasar 

tempat atau bergiliran. Secara metodologis, analisis percakapan berupaya 

mempelajari percakapan yang terjadi dalam konteks yang wajar, sering 

menggunakan audio tape atau video tape. metode perekaman ini memungkinkan 

informasi lebih mengalir secara wajar dari kehidupan sehari-hari ketimbang 

dipaksakan oleh peneliti (Kurniawan, 2012:88). 
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3.2 Sumber Data 

 

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yakni data primer dan data 

sekunder. Indriantoro dan Supomo (2002:147) menyatakan sebagai berikut : 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), 

data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan 

dan yang tidak dipublikasikan. 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer. Data primer 

diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke perbankan syariah di 

Probolinggo untuk mencari informasi selengkapnya sehubungan dengan penerapan 

akuntansi salam di perbankan syariah di Probolinggo dan juga melakukan 

penelitian langsung atau wawancara kepada petani di daerah Kota ataupun 

Kabupaten Probolinggo yang menggunakan pembiayaan akad salam. 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di daerah Kota maupun 

Kabupaten Probolinggo, penelitian ini meneliti perbankan syariah di Probolinggo 

baik itu Bank Umum Syariah ataupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Adapun 

yang diteliti oleh peneliti adalah Bank Tabungan Negara Syariah Kota Probolinggo 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Bumi Rinjani Kota Probolinggo. Selain itu penelitian 

ini juga dilaksanakan di daerah petani yang menggunakan pembiayaan akad salam. 

Berikut Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti: 
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Tabel 3.1 

Lokasi dan Informan Penelitian 

No Tempat Penelitian Alamat 

1. Bank BTN Syariah  Jl. Dr. Suroso Kota Probolinggo 

2. Bank BPR Bumi Rinjani  Jl. Raya Dringu no 110 Probolinggo 

3. Ibu Kuswatiningsih Dusun Krajan RT 27, RW 11 Laweyan 

Sumbersasih Probolinggo 

4. Ibu Nursanti Dusun Brukan RT 07, RW 01 Maron kidul, 

Maron Probolinggo 

5. Bapak Gondo Satrean Wetan RT 016, RW 004 Desa 

Satreyan, Maron, Kabupaten Probolinggo 

 

6. Bapak M.Sagi Dusun Mangar RT15, RW 04 Desa Pendil, 

Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo 

 

7. Ibu Aminah Dusun Sukun, RT 01, RW 02, Klenang Kidul, 

Banyuanyar Kabupaten Probolinggo 

Sumber: Penulis, 2013 (diolah) 

3.4 Subyek Penelitian 

 Sesuai dengan metode penelitian etnometodologi yang menggunakan 

pendekatan analisis percakapan dimana jenis etnometodologi ini bertujuan untuk 

memahami secara rinci struktur fundamental interaksi melalui percakapan dan juga 

menggunakan asumsi analisis indeksikalitas dan juga analisis reflektivitas. lewat 

analisis indeksilitas peneliti akan melakukan pengamatan kemudian menangkap apa 

yang secara implicit disampaikan oleh si aktor berupa aktivitas-aktivitas aktor yang 

terkesan teratur sehingga peneliti nantinya dapat melakukan indeks atau 

menemukan daftar istilah dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan lewat analisis 

Reflektivitas peneliti akan menangkap segala sesuatu lewat pernyataan- pernyataan 

sumber dari hasil wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut akan 

direfleksikan (Kurniawan, 2012:89).  

 Penetapan informan yang akan diamati dan juga diwawancarai dilakukan 

pada karyawan atau bagian yang mengetahui pembiayaan akad di perbankan 

syariah di Probolinggo baik itu Bank Umum Syariah yaitu Bank Tabungan Negara 
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Syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS Bumi Rinjani) dan juga 

dilakukan kepada petani yang melakukan pembiayaan akad salam. Berikut Subjek 

Penelitian yang diambil oleh Peneliti dari perbankan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Informan Perbankan 

No Nama Informan Jabatan/ Pekerjaan 

1. Bapak Yulianto Tri Prasetyo Kepala Cabang Bank BTN Syariah Kota 

Probolinggo 

2. Ibu Dra. Nani Suwati Direktur Bank BPRS Bumi Rinjani 

Probolinggo 

3. Bapak Catur Aryanto Manager Marketing Bank BPRS Bumi 

Rinjani Probolinggo 

4 Ibu Yusi Kusumaningtyas Manager Operasional BPRS Bumi Rinjani 

Probolinggo 

Sumber: Penulis, 2013 (diolah) 

Sedangangkan informan penelitian dari petani yang diambil oleh peneliti sebagai 

berikut:  

Tabel 3.3 

Informan Petani 

No Informan Pekerjaan 

1. Ibu Kuswatiningsih Petani dan Pedagang (Nasabah Bai Salam) 

2. Ibu Nursanti Pedagang (Nasabah Bai Salam) 

3. Bapak Gondo Buruh (Nasabah Bai Salam 

4. Bapak M. Sagi Swasta (Nasabah Bai Salam) 

5. Ibu Aminah Wiraswasta (Nasabah Bai Salam) 

Sumber: Penulis, 2013 (diolah) 

3.5 Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, objek penelitiannya terkait dengan permasalahan yang 

akan diteliti, yaitu pandangan atau pemikiran perbankan syariah dan pandangan 

atau pemikiran petani mengenai pembiayaan salam. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
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yang memenuhi standard yang ditetapkan. Bermacam-macam teknik pengumpulan 

data yang dapat digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang 

diguakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengumpulan dokumen (Studi Dokumentasi) 

Peneliti akan mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan atas dokumen-

dokumen yang berkenaan dengan penerapan akad salam di perbankan syariah 

Probolinggo. Dokumen-dokumen tersebut dapat diambil dari website resmi 

perbankan syariah yang diteliti atau dari kantor perbankan syariah yang diteliti 

secara langsung. 

2. Wawancara 

Wawancara menurut Sugiyono (2011:231), wawancara mrupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur dilakukan ketika peneliti telah mengetahui secara pasti 

informasi yang ingin diperoleh. Peneliti telah merasa yakin mengenai beberapa 

permasalahan yang terjadi sehingga menggunakan wawancara terstruktur untuk 

memperoleh data yang dapat menunjang penemuan tersebut. Sedangkan 

wawancara tidak tersturktur menurut Sugiyono (2011:233) adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersususn secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam dan lengkap mengenai 

subjek yang diteliti.  
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Untuk mendaptkan penjelasan lebih mendalam mengenai makna pembiayaan 

salam berdasarkan perspektif petani di Probolinggo dan juga pemikiran 

pembiayaan salam menurut perbankan syariah, serta untuk memastikan data yang 

telah didapat sesuai dengan penerapannya, peneliti akan melakukan wawancara 

dengan informan yang terkait dengan akad salam di bank syariah Probolinggo dan 

juga akan melakukan wawancara dengan para nasabah yang disini adalah petani 

yang sudah menggunakan akad salam. 

3.7 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2011:12). Dalam penelitian 

ini yang menjadi instrument penelitian atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. 

Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh 

peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti 

disini sebagai human Instrument, maksudnya adalah peneliti berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. 

Meskipun peneliti sebagai instrument utamanya tetapi untuk memperjelas 

fokus penelitian maka kemungkinan dapat dikembangkan instrument penelitian 

sederhana yang mana instrument penelitian sederhana ini diharapkan dapat 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui 

studi dokumentasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik 

pada mendatangi informan untuk mewawancarai, melakukan pengumpulan data, 

membuat analisis dan menarik kesimpulan. Selain itu juga yang menjadi instrument 
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dalam penelitian ini adalah orang yang diwawancarai oleh peneliti yang 

berkompeten terhadap masalah penerapan pembiayaan salam di perbankan syariah 

Probolinggo yaitu back officer atau direksi dari setiap bank syariah di Kota 

Probolinggo dan juga nasabah yang disini merupakan petani yang sudah melakukan 

pembiayaan akad salam. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2011:244) menjelaskan mengenai analisis data sebagai berikut: 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit,melakukan sintesa, 

meyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

Menurut Miles dan Hiberman dalam buku Sugiyono (2011:246) 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehinga datanya 

sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi data. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

analisis indeksikalitas (analisis daftar istilah), analisis menemukan makna 

kebudayaan dan analisis refleksivitas. Lewat analsis indeksikalitas peneliti akan 

melakukan pengamatan kemudian menangkap apa yang secara implisit 

disampaikan oleh si informan berupa aktivitas-aktivitas informan yang terkesan 

teratur sehingga peneliti nantinya dapat melakukan indeks atau menemukan daftar 

istilah dari masyarakat itu sendiri. Analisis menemukan makna kebudayaan maka 

peneliti akan mencari dan menemukan makna kebudayaan yang didapat dari 
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wawancara dengan informan. Sedangkan lewat analisis Refleksivitas peneliti akan 

menangkap segala sesuatu lewat pernyataan- pernyataan sumber dari hasil 

wawancara yang kemudian hasil wawancara tersebut akan direfleksikan 

(Kurniawan, 2012:87) 

Dengan menggunakan teknik analisis indeksikalitas diharapkan peneliti 

dapat menemukan daftar istilah dari pengamatan aktifitas-aktifitas teratur informan 

baik dari perbankan syariah dan juga dari informan petani mengenai objek 

penelitian yaitu pembiayaan salam. Untuk teknik analisis menemukan makna 

kebudayaan diharapkan peneliti dapat menemukan makna kebudayaan dari 

pernyataan informan. Sedangkan teknik analisis refleksivitas peneliti diharapkan 

dapat menangkap suatu pernyataan dari wawancara dengan informan perbankan 

syariah dan juga informan petani mengenai objek penelitian yaitu pembiayaan 

salam. 

Proses dari penelitian menggunakan teknik analisis indeksikalitas ini 

dimulai dengan melakukan pengamatan kepada subjek penelitian yang mana di 

penelitian ini subjeknya yaitu informan dari perbankan syariah di Kota Probolinggo 

dan juga dari petani, pengamatan-pengamatan tersebut meliputi pengamatan 

aktivitas yang dilakukan oleh informan tersebut, dari pengamatan tersebut peneliti 

diharapkan dapat menemukan daftar istilah atau indeks yang berhubungan dengan 

pembiayaan salam. Setelah menemukan indeksikalitas, peneliti kemudian 

menggunakan teknik analisis menemukan makna kebudayaaan, makna kebudayaan 

tersebut didapatkan dari prinsip kognitif yang bersifat tersirat maupun tersurat, 

berulang dalam sejumlah kata dan berperan sebagai suatu hubungan diantara 

berbagai subsistem makna budaya (Rizaldy, 2013:35). Sedangkan dari penelitian 
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menggunakan teknik analisis refleksivitas prosesnya dimulai dengan mewancarai 

informan dari perbankan syariah dan juga informan petani, setelah mewancarai 

informan tersebut peneliti berusaha untuk menangkap pernyataan-pernyataan dari 

informan tersebut mengenai objek penelitian pembiayaan akad salam, setelah 

menemukan pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan objek penelitian 

barulah peneliti merefleksikan dengan permasalahan penelitian. Setelah melakukan 

teknik analisis indeksikalitas dan juga teknik analisis reflektivitas, peneliti 

kemudian menggabungkan hasil analisis tersebut untuk dapat menemukan hasil dari 

permasalahan penelitian yaitu mengetahui makna dari pembiayaan salam 

berdasarkan persepektif perbankan syariah dan perspektif petani di Probolinggo.  

3.9 Keabsahan Data 

Moleong (2008:321) mengungkapkan bahwa keabsahan data merupakan 

setiap keadaan yang harus memenuhi : a) mendemonstrasikan nilai yang benar; b) 

menyediakan dasar agar hal itu dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya 

dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 

Untuk memastikan data yang diperoleh adalah valid, yakni data yang 

dikumpulkan memberikan informasi mengenai situasi yang sebenarnya dan 

memang relevan dan mengandung informasi penting, maka peneliti menggunakan 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2011:273) triangulasi dapat diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai cara, dan berbagai waktu, triangulasi ada 3 macam 

yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalu berbagai sumber, dalam hal ini datanya dapat diperoleh dari para 

pimpinan bank, dan para karyawan atau back officer bank syariah di Probolinggo 
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dan juga dari nasabah yang disini merupakan petani yang melakukan pembiayaan 

akad salam. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dalam hal ini peneliti 

akan mengecek kembali data yang diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan triangulasi waktu artinya adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan waktu atau situas yang berbeda,dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan 

data pada waktu pagi hari, siang dan juga sore hari. 

3.10 Refleksi Kerangka Etnometodologi Penelusuran Akuntansi Salam 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode 

etnometodologi. Penelitian kualitatif Etnometodologi merupakan metode yang 

digunakan untuk bukan untuk mengumpulkan sebuah data akan tetapi sebagai 

petunjuk pada permasalahan yang akan diteliti dimana studi ini memahami perilaku 

individu dalam sebuah lingkungan sosial dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke tempat yaitu Perbankan 

Syariah di Probolinggo untuk mencari informasi selengkapnya yang berhubungan 

dengan penelitian serta melakukan penelitian langsung untuk wawancara kepada 

petani di Probolinggo yang menggunakan pembiayaan akad salam ataupun yang 

tidak menggunakan akad salam. Subjek penelitian ini adalah informan dari 

Perbankan Syariah di Probolinggo yaitu informan yang berasal dari Bank BTN 

Syariah Kota Probolinggo dan Bank BPR Bumi Rinjani Kota Probolinggo serta 

petani yang menggunakan akad salam. Metode Pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan dokumen (studi dokumentasi) dan 

juga metode wawancara. Untuk mengetahui permasalahan yaitu perspektif 
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perbankan syariah dan perspektif petani terhadap makna pembiayaan salam maka 

penelitian ini menggunakan teknik analisis indeksikalitas dimana peneliti akan 

mengamati kemudian menangkap apa yang disampaikan informan dan kemudian 

akan menemukan indeks atau daftar istilah, selain itu penelitian ini juga 

menggunakan teknik analisis refleksivitas dimana penelitian ini akan menangkap 

pernyataan informan hasil wawancara kemudian nantinya hasilnya akan 

direfleksikan. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini 

dapat dilihat di Skema Model seperti gambar 3.1 sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Skema Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2013 (diolah) 
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