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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian merupakan penentu hasil dari suatu permasalahan yang 

diteliti secara mendalam, berfungsi untuk menerangkan bagaimana data 

didapatkan dan menggunakan metode apa dalam menganalisis data, serta 

bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan.  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian digunakan adalah Field Research (penelitian lapangan), 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara lisan maupun 

tulisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif.  

Menurut Sugiyono (2016:9), metode penelitian  kualitatif  adalah metode 

penelitian yang berlandasakan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk meneliti secara menyeluruh dan 

mendalam dengan menganalisis fenomena, tindakan dari orang secara individu 

maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara, maupun 

dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk memahami makna murabahah 

menurut presepsi praktisi perbankan syariah kota Pekanbaru. Dalam hal ini 

peneliti mengambil sample perbankan syariah milik pemerintah. 
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3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perbankan syariah di 

Pekanbaru. Kemudian dalam penelitian ini, perbankan syariah dipilih berdasarkan 

kriteria sebagai berikut : (1) merupakan Bank Umum Syariah cabang utama; (2) 

BUS milik pemerintah (3) dan BUS harus memiliki produk akad murabahah yang 

minimal berjalan 8 tahun. Sehingga berdasarkan kriteria di atas, ada 4 BUS yang 

dijadikan objek penelitian, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah, PT. 

BRI Syariah, dan PT. BTN Syariah.  

3.3 Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016: 80).  Dalam 

penelitian ini, populasinya adalah praktisi perbankan syariah di kota pekanbaru 

yang bertugas manangani murabahah dalam perbankan syariah BUMN. 

b) Sampel 

Dalam penelitian ini,  untuk menganalisis presepsi praktisi, peneliti 

memilih informan secara purposive sampling yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut : (1) semua praktisi yang bekerja minimal 2 tahun di Perbankan Syariah 

BUMN cabang Utama, (2) mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan 

peminjaman dana secara murabahah dengan nasabah. Sedangkan sampel yang 

digunakan untuk melihat seperti apa pemahaman praktisi pada murabahah, 

peneliti mewawancarai salah satu praktisi perbankan syariah tersebut. 
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Sedangkan untuk melihat pemahaman praktisi secara perorangan peneliti 

menyebarkan 40 kuesioner yaitu pada Bank BNI Syariah 15 kuesioner yang 

kembali 10 kuesioner, Bank Mandiri Syariah 10 kuesioner yang kembali 6 

kuesioner, Bank BTN Syariah 7 kuesioner yang kembali 7 kuesioner dan Bank 

BRI Syariah 8 kuesioner, yang kembali 7 kuesioner. Pemilihan responden 

menggunakan tekhnik random sampling. Total kuesioner yang kembali 30 

kuesioner dari 40 kuesioner. 

3.4 Sumber dan jenis data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data kualitatif dan juga data 

berupa angka yang merupakan jawaban dari responden. Sumber data yang 

digunakan adalah  data primer dan data skunder. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

sumber utama). Menurut Widati (2010:21) bahwa data primer merupakan 

data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan 

pengamatan partisipan, bertujuan untuk mengamati dan menggali data 

berupa kata-kata yang berkaitan dengan pemahaman informan atas 

akuntansi murabahah dalam perbankan syariah.Data primer dalam 

penelitian ini berupa data hasil jawaban angket, wawancara dan juga 

pengamatan (observasi).   

2. Data sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung 

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

Sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. 

Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang 
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mengumpulkan data. Maksudnya memanfaatkan data yang telah 

dikumpulkan pihak lain (Martono, 2015:66). Dalam hal ini misalnya 

laporan keuangan perbankan syariah terutama laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan oleh perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk 

memperkuat dan melengkapi data primer. 

3.5 Riset Fokus 

Riset fokus perlu dirumuskan, karena riset fokus  merupakan batasan dari 

penelitian. Pada saat observasi di lapangan, peneliti akan banyak 

menjumpai tempat, pelaku dan aktifitas yang terjadi. Namun, tidak 

semuanya masuk dalam konteks yang diteliti. Dengan begitu, dibutuhkan 

batasan-batasan masalah yang akan menjadi riset fokus. 

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan riset fokus. Dimana, dalam hal 

pembatasannya, peneliti membatasi pembahasan hanya pada pemahaman 

praktisi perbankan syariah kota pekanbaru yang menangani murabahah. 

Hal ini dikarenakan produk murabahah paling banyak digunakan pada 

perbankan syariah di kota pekanbaru, semua itu dapat dilihat dari laporan 

keuangan setiap tahun nya pada perbankan syariah. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini memerlukan data yang akan dikumpulkan melalui 

empat cara yaitu: melalui observasi, wawancara (interview), angket, 

dokumentasi, dan studi kepustakaan (library research). 

1. Observasi 
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Observasi merupakan teknik pengumpulan data memiliki ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan angket. Observasi tidak terbatas pada wawancara dan angket saja, 

tetapi juga objek-objek alam yang lain.  

Mengutip dari buku Sugiyono (2016:145) menurut Sutrisno Hadi 

(1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Dengan begitu, pada waktu pengumpulan 

data, peneliti berperan aktif terhadap objek yang diteliti yaitu melihat 

secara langsung pekarjaan praktisi menjalankan murabahah dalam 

perbankan. 

2. Wawancara. 

 Menurut Sugiono (2016:137) menyatakan bahwa wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam. Wawancara dilakukan dengan mengadakan 

komunikasi dengan informan penelitian, yaitu pihak-pihak yang secara 

langsung terlibat dalam permasalahan penelitian. Informan dalam 

penelitian ini adalah: 
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Informan Penelitian. 

No Nama Jabatan/Posisis 

1.  Multazam Bahtiar Marketing Financing Officer 

2.  Sandi Sasmita Mortgage & Consumer Financing Unit 

Head. 

3.  Merry Mailany Marketing Financing and Operasional 

Officer 

4.  Zaki Syam Marketing Financing  Production 

 

 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tidak terstruktur 

dalam pelaksanaannya lebih bebas dan dalam melakukan wawancara 

dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan 

secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada 

informan yang telah ditentukan secara mendalam dan tak terstruktur. 

Dalam penelitian ini, alat untuk menyimpan data hasil wawancara 

mendalam berupa handphone. Kemudian semua rekaman audio hasil 

wawancara akan dibuatkan transkip dengan memilih topik-topik atau 

pernyataan yang dianggap relevan untuk dianalisis lebih lanjut lagi oleh 

peneliti. 

Hasil wawancara akan dicatat setelah melakukan wawancara agar 

tidak lupa atau bahkan hilang. Sugiono (2013:326) karena wawancara 

dilakukan tidak terstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman 
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yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber 

data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak 

penting, data yang sama dikelompokkan. Data yang masih diragukan, 

perlu ditanyakan kembali kesumber data lama atau yang baru agar 

memperoleh ketuntasan. 

3. Menyebarkan angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara pemberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2016:142).Dalam pengumpulan 

data ini, peneliti memberikan suatu daftar yang berisikan pernyataan-

pernyataan secara tertulis kepada responden, yaitu praktisi perbankan 

syariah. Dalam penyebarannya, angket diberikan langsung kepada 

responden.  

4. Studi Pustaka  

Studi kepustakaan menurut Martono (2015: 298) menyatakan 

bahwa studi pustaka merupakan proses mencari, membaca, 

memahami dan menganalisis berbagai literature, hasil kajian (hasil 

penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang a kan 

dilakukan. Studi pustaka bermanfaat untuk memperkaya atau 

mengembangkan pengetahuan dan argumentasi peneliti mengenai 

masalah sosial atau konsep yang digunakan dalam penelitian yang 

akan dilakukan. 

5. Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2013: 326). Data dokumen merupakan data pelengkap dari 

dalam sebuah pengumpulan data suatu penelitian. Dokumentasi 

diperlukan dalam penelitian ini sebagai bukti dalam laporan keuangan 

menyatakan akad yang paling banyak digunakan oleh perbankan 

syariah adalah akad murabahah dari pada akad yang lain nya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Mengutif dari buku Sugiyono (2016:246), Miles dan Hurberman 

(1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitat if 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerussampai 

tuntas sehingga datanya sudah jenuh.  

Pada  proses analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

pengambilan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). 

Berikut ini penjelasan dari tahapan analisis data, pertama analisis data 

kualitatif sebagai berikut :  

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu (Sugiono,2016:247) 

Pada tahapan ini, data yang telah  direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti pada tahapan 
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selanjutnya. Pada teknik ini, data-data diperoleh dari para informan dan 

responden yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan 

penelitian.    

2. penyajian data (data display) 

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. 

Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti mengenai presepsi 

praktisi pada akad murabahah dalam perbankkan dan peranannya dalam 

merumuskan akuntansi murabahah tersebut. Dalam penyajian data, akan 

disajikan dalam bentuk hasil wawancara dan kemudian dijelaskan lagi 

secara rinci. 

Sedangkan untuk penyajian data responden mengenai peran dalam 

merumuskan akuntansi murabahah dalam perbankan tersebut disajikan 

dalam bentuk tabel kemudian diikuti dengan penjelasan-penjelasan sesuai 

dengan pengamatan peneliti dilapangan. 

3. Pengambilan kesimpulan/verifikasi 

Tahapan terakhir pada analisi data kualiatatif adalah pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Dalam tahapan ini peneliti akan memberikan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal 

penelitian. 

Selain melakukan pengambiln data dengan wawancara peneliti juga 

mengambil data dengan menyebarkan kuesioner kepada praktisi 

perbankan syariah di Pekanbaru yang ambil andil dalam murabahah. 

Pembuatan kuesioner disesuaikan dengan pertanyaan penelitian 
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sebelumnya, pernyataan standar akuntansi syariah dan PSAK 102 dengan 

skala likert, jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. 

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini adalah skala liker, dalam 

hal ini jawaban responden dibagi menjadi 5 skor kategori, yaitu : skor 1 

untuk menjawab sangat tidak setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, 

skor 3 untuk jawaban kurang setuju, skor 4 untuk jawaban sangat setuju, 

skor 5 untuk menjawab sangat setuju. 

Tahap teknik analisis data dalam penelitian yang dilakukan 

menggunakan beberapa tahap yaitu :   

1. Mentabulasi data dari hasil penyebaran kousioner. Hasil tersebut akan 

diterjemahkan dalam tabulasi data berbentuk angka dan tabel jawaban 

responden untuk masing-masing. 

2. Analisis deskriptif yang digunakan yaitu analisis distribusi frekuensi 

dengan menggunakan dua langkah sebagai berikut : 

a. Menganalisis jawaban kuesioner berdasarkan per item 

kuesioner dari masing-masing pernyataan dan  

b. Menyimpulkan hasil analisisi dan kemudian membuat 

kesimpulan. 


	BAB III

