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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research),

dengan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu

kelas peristiwa pada masa sekarang.1 Di samping itu, penelitian ini juga termasuk

jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu model penelitian dengan

mengutamakan bahan-bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau dengan

ukuran-ukuran lainya yang bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut

terdapat dengan nyata di dalam masyarakat.2 Penelitian kualitatif merupakan

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

statistik atau bentuk hitungan lainya, seperti tentang kehidupan, prilaku

seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana

data sensus, namun analisanya bersifat kualitatif. Penelitian ini cocok dalam

penelitian kualitatif yang sifat dari masalah yang diteliti, yaitu yang berhubungan

dengan prilaku seseorang atau studi kasus.3 Metode penelitian kualitatif dapat

digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang

1U. Maman, Metodologi Penelitian Agama ; Teori dan Praktek, (Jakarta : PT. Rajawali Press,
2004, hlm. 25.

2Lexy J. Maloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya,
1997), hlm. 4.

3Ibid.
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belum diketahui. Data berasal dari bermacam sumber biasanya dari wawancara

dan pengamatan. Peneliti di sini mengumpulkan data dan menyajikannya

sedemikian rupa sehingga para Informannya dibiarkan berbicara, tujuan adalah

mendapatkan laporan apa adanya. Kemudian kondisi yang diuraikan harus

relavan, khususnya dengan situasi yang ada, jadi teori dapat dijadikan sebagai

kendali (kontrol) atas perlakuan terhadap fenomena yang ada.4

Pendekatan penelitian ini berfokus pada fenomena-fenomena yang akan

diteliti oleh seorang peneliti, dan setiap peneliti pada dasarnya memiliki tehnik

dalam hal mendekati suatu obyek penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat

mengungkap gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang akan dilakukan oleh

seorang peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Usman

dan Akbar menyatakan bahwa : Metodologi penelitian kualitatif dilakukan dalam

situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dukumpulkan umumnya

bersifat kualitatif.5 Oleh karena itu dalam hal ini tidak boleh mengesolasikan

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesi tetapi perlu

memandangnya sebagai bagian dari satu kesatuan pemikiran.6

Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded theory,

yakni teori yang timbul dari data bukan dari hepotesis-hepotesis seperti dalam

metode kuantitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat generating theory bukan

4Ibid.
5Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : Bumi

Aksara, 2003), hlm. 81.
6Lexy. J. Moleong, op. cit., hlm. 3.
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hypothesis-testing, sehingga teori dihasilkan berupa teori subtantif.7 Selanjutnya

Sudjana menyebutkan bahwa penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang

sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu

sosial, seperti : Sosiologi, Antropologi, dan sejumlah penelitian perilaku lainnya

termasuk dalam ilmu pendidikan.8

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan di Bank Mega Syari’ah

Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 351

Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Jumlah populasi yang ada sesuai dengan jumlah nasabah produk dana

Talangan Haji pada Bank Mega Syari’ah Cabang Pekanbaru sebanyak 852 orang.

Dari jumlah tersebut diambil 85 orang (10%) sebagai sampel penelitian. Dalam

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Tehnik Random Sampling.

D. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat

dikelompokkan kepada :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden

penelitian melalui pertanyaan terstruktur dan wawancara tentang penyaluran dana

7Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung : Sinar Baru
Algensindo, 2001), hlm.195.

8Ibid., hlm.196.
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talangan haji  pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru dan dampaknya

terhadap ekonomi nasabah dan bank.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui dokumentasi atau sumber lainya untuk

menunjang objek yang diteliti. Data sekunder ini juga diperoleh dari studi

kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder juga

diperoleh melalui dokumentasi atau sumber lainya terkait dengan profil Bank

Mega Syari’ah Cabang Pekanbaru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data

yaitu :

1. Survey ; Dilakukan cara datang dan melakukan pengamatan langsung di Bank

Mega Syariah Cabang Pekanbaru,

2. Wawancara ; tehnik pemgimpulan data dengan cara melakukan tanya jawab

dengan responden untuk memperoleh data tentang penyaluran dana talangan

haji  pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru dan dampaknya

terhadap ekonomi nasabah dan bank.

3. Angket ; tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dalam

bentuk kuesioner yang telah disusun secara sistematis data tentang penyaluran

dana talangan haji  pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru dan

dampaknya terhadap ekonomi nasabah dan bank.
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4. Studi Dokumentasi : dilakukan cara mengumpulkan dokumen dan arsip

terkait dengan kajian penyaluran dana talangan haji  pada PT. Bank Mega

Syariah Cabang Pekanbaru dan dampaknya terhadap ekonomi nasabah dan

bank.

F. Tehnik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, kemudian data dikelompokkan berdasarkan

jenis dan sumbernya, penganalisaan data menggunakan metode deskriptif, yaitu

menguraikan dengan fakta yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori

yang ada. Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif

selama penelitian berlangsung dengan mengolah bahan empirik, supaya dapat

disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan

diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk memperoleh makna dan implikasi

hubungan yang ada. Analisis induktif dimulai dengan terlebih dahulu

merumuskan sejumlah permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan yang

dijadikan tujuan penelitian. Beberapa pertanyaan yang menjadi permasalahan

utama telah dikemukakan dalam perumusan masalah, akan tetapi pertanyaan-

pertanyaan yang lain dapat digali melalui wawancara, atau observasi di lokasi

penelitian sehingga dapat mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau

intuisi dari para pelaku yang terlibat.

Data yang ada dirangkum secara deskriptif untuk membantu menemukan

konsep-konsep keaslian yang diungkapkan oleh subjek penelitian sendiri sesuai

dengan kenyataannya. Dengan cara ini tetap akan dapat menyajikan realitas
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senyatanya (emik) sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

Dalam melakukan analisis, diterapkan cara pentahapan, yaitu mereduksi data,

memaparkan data empirik, menarik kesimpulan dan memverifikasikan.

Mereduksi data dimaksudkan sebagai penyederhanaan, pengabstrakkan dan

mentransformasikan data yang masih kasar dari beberapa catatan lapangan.

Dengan tahap ini dimaksudkan dapat mengklasifikasikan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data yang sangat

diperlukan.

Pemaparan maksudnya menyajikan data yang telah direduksi dalam

bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur, diagram, bagan

maupun sinopsis dan beberapa teks. Cara ini dapat membantu menyusun analisis

yang dikehendaki, serta diarahkan kepada upaya merumuskan temuan konsep.

Tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi, dimaksudkan membuat penafsiran

makna dari data, kemudian memverifikasinya. Hasil verfikasi ini tentu saja perlu

diperiksa ulang dengan melihat kembali ke lokasi penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan temuan penelitian merupakan kegiatan penting

bagi peneliti dalam upaya menjamin dan meyakinkan pihak lain, bahwa temuan

penelitiannya benar-benar absah. Temuan yang absah akan sangat penting bagi

upaya membahas posisi temuan penelitian terhadap teori-teori dan temuan-

temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori yang

diungkap dari lapangan. Usaha-usaha yang ditempuh oleh peneliti untuk
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memperoleh keabsahan temuan penelitian adalah dengan menggunakan teknik-

teknik perpanjangan kehadirannya di lapangan, observasi yang diperdalam,

triangulasi (menggunakan beberapa sumber metode, teori), pembahasan sejawat,

analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekkan anggota.

Selanjutnya perlu dilakukan pengecekkan dapat tidaknya ditransfer ke latar lain

(transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability), dan dapat tidak

dikonfirmasikan pada sumbernya (konfirmability). Pengecekan keabsahan data

sanngat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan

suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data

penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian.

Dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui

beberapa teknik pengujian data. Adapun tenik pengecekkan keabsahan data yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti terjun ke lapangan dan ikut serta

dalam kegiatan-kegiatan subyek penelitian. Keikutsertaan tersebut tidak hanya

dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan waktu yang lebih lama

dari sekedar untuk melihat dan mengetahui subyek penelitian. Dengan

perpanjangan keikutsertaan ini berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian
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sampai data yang dikumpulkan penuh.9 Perpanjangan keikutsertaan peneliti dapat

menguji kebenaran informasi yang diperoleh secara distorsi baik berasal dari

responden. Distorsi tersebut memungkinkan tidak disengaja.10

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menentukan data dan

informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti,

kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan

Peneliti dalam penelitian kualitatif menunjukkan suatu kegigihan dalam

menemukan/mengejar data yang sudah diperoleh untuk lebih diperdalam, dan

data yang belum ada terus di upayakan keberadaanya.11

3. Triangulasi Data

Dalam pengecekan keabsahan data penelitian ini, peneliti juga

menggunakan triangulasi, yakni teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu

yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagai bahan

pembanding terhadap data tersebut. Untuk pengecekan data melalui

pembandingan terhadap data dari sumber lainnya.12 Pengecekan keabsahan data

dengan triangulasi ini, paling tidak ada 3 bentuk triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi Sumber ; Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah

dengan mencari data dari berbagai sumber yang masih terkait satu sama lain.

9Lexi J. Maloeng, op. cit., hlm. 327.
10Djma’an, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Kanisius, 1999), hlm. 169.
11Ibid.
12Ibid., hlm. 170.
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b. Triangulasi Teknik ; Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik

pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas

data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Misalnya mengungkapkan data tentang

penyaluran dana talangan haji pada PT. Bank Mega Syariah Cabang

Pekanbaru dan dampaknya terhadap ekonomi nasabah dan bank dengan teknik

wawancara, lalu dicek dengan observasi, kemudian dengan dokumentasi.

Pengujian ini dilakukan melalui Informan, teknik, wawancara, observasi,

dokumen.

c. Triangulasi Waktu; Untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan

triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu

yang berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara di sore hari, bisa

mengulanginya di pagi hari dan mengeceknya kembali di sore hari. Pengujian

ini dilakukan melalui Informan, pagi hari, siang hari, dan sore hari.13

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data dengan

teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum

banyak masalah, akan memberikan data valid dan lebih kredibel.

13Ibid., hlm. 170-171.


