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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Deskriptif Kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.(Moleong, 2002: 

09). 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, 

yaitu agar lebih mudah menjelaskan dan memberi gambaran tentang Analisis 

Prosedur, Penerapan Margin dan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT 

Marwah. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah BMT Marwah cabang yang berada di Pasar 

Indrapura Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya. Waktu penelitian terhitung 

dari pengajuan judul bulan Juni  2017 sampai dengan bulan Desember 2017. 

3.3. Sumber Data 

3.3.1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung ke lapangan 

melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan pengajuan 

prosedur, penerapan margin dan risiko pembiayaan Murabahh di BMT 

Marwah. 
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3.3.2. Data Sekunder 

Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dan 

berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.4. Informan Penelitian 

3.4.1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah tempat untuk mendapatkan data atau 

informasi. Subjek yang dimaksud disini adalah semua orang yang dapat 

dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Adapun yang 

dapat dijadikan subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, 

diantaranya adalah kepala cabang 1 orang, marketing  funding 1 orang, 

dan pihak manajemen BMT Marwah yang terkait dengan penelitian. 

Informen pendukung adalah masyarakat yang melakukan transaksi 

pembiayaan Murabahah. 

3.4.2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah analisis prosedur, penerapan  

margin dan risiko pembiayaan Murabahah pada BMT Marwah. Penulis 

memilih BMT Marwah karena merupaka nsalah satu lembaga keuangan 

non-bank yang cukup lama serta berpengalaman menjalankan usaha 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah : 

 

a. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yang telah dipilih 

sebagai informan dan sebagai skunder data  yang ingin diungkap, hal ini 

menggali dan memperoleh informasi yang lebih lengkap dan efektif atau 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jadi dengan wawancara maka 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam tentang partisipan. 

(Sugiyono, 2012: 72) 

Alasan pemilihan metode ini karena dapat memperoleh jawaban 

yang cepat dan segera. Dalam hal ini peneliti mewawancarai secara 

langsung kepala cabang 1 orang, marketing  funding 1 orang, pihak 

manajemen BMT Marwah yang terkait dengan penelitian, dan masyarakat 

yang melakukan transaksi Murabahah. Wawancara ini disajikan dalam 

bentuk wawancara terstruktur, yakni wawancara ini memiliki pedoman. 

b. Observasi 

Teknik pengumpulan data ini mempunyai ciri yang lebih spesifik 

bila dibanding dengan teknik wawancara, jika teknik wawancara selalu 

berkomunikasi dengan informen, maka observasi tidak terbatas pada orang 

tetapi juga pada objek-objek alam yang lain. Sehingga observasi 
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merupakan suatu proses yang kompleks, dua diantaranya yang terpenting 

adalah proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono,2012: 72) 

Observasi merupakan suatu pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap suatu fenomena yang ditieliti. Dalam pembahasan ini metode 

observasi lebih ditekankan sebagai pengamat penulis atas objek 

penelitiannya dimana penulis sendiri terlibat langsung. Metode ini 

digunakan untuk mengamati secara bebas akan bagaimana prosedur, 

penerapan margin dan risiko pembiayaan murabahah pada BMT Marwah. 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada BMT MARWAH cabang 

yang berada di Pasar Indrapura Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya.  

c. Dokumentasi 

Dari hasil wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya 

apabila didukung oleh sejarah pribadi, kehidupan masa lalu, tempat kerja, 

dimasyarakat dan auto biografi. (Sugiyono,2012: 240) 

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, catatan di BMT 

Marwah, peneliti memperoleh data dari tempat penelitian, dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan prosedur dan perhitungan margin 

keuntungan di BMT Marwah untuk dapat membantu memperkuat 

penelitian.  

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 



 44 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri 

maupun orang lain. (Sugiyono,2012: 89) 

Adapun cara yang penulis tempuh dalam menganalisa data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif 

kualitatif yakni data diperoleh disajikan dengan apa adanya kemudian data 

tersebut dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga 

menghasilkan kalimat yang dapat dipahami. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengacu pada konsep Huberman dan Miles yang disebut sebagai model 

interaktif yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga hal utama atau 

tiga langkah, (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan 

atau verifikasi, (Imam Gunawan.215:211),  gambaran model interaktif yaitu. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Komponen-kompponen analisis data model interaktif 

 (Huberman dan Miles) 

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan  

Reduksi Data  



 45 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data-data yang berkaitan 

dengan tujuan peneliti yaitu analisis prosedur, perhitungan margin dan 

resiko pembiayaan Murabahah pada BMT Marwah. Pengumpulan data ini 

dilakukan peneliti dengan membuat catatan yang dikumpulkan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan catatan dari 

lapangan.  

2. Reduksi data  

Reduksi data yaitu suatu proses kegiatan merangkum, pemilihan, 

pemusatan pada hal-hal yang penting dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data 

dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

verifikasikan. Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. 

3. Penyajian data (Display Data) 

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, 

dengan mencermati penyajian ini, peneliti akan lebih mudah memahami 

apa yang sedang terjadi danapa yang harus dilakukan. Adapun bentuk 

yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk 

teks naratif.  
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4. Penarikan kesimpulan (Verifikasi) 

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang 

dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang kabur, 

kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi, 

Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun 

penyajian data (Display Data) sehingga kesimpulan yang diambil tidak 

menyimpang. (Imam Gunawan.215:211). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


