BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian
yang selanjutnya disebut informan melalui instrumen wawancara, dokumentasi
dan observasi secara langsung ke tempat yang dituju untuk mendapatkan data
analisis kesesuian akad wadi’ah yad dhamanah pada produk wadi’ah di BMT
Khairul Ikhwan Martapura.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptifkualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga
menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. “Qualitative
research is develops theory.” (Wahyuni, 2012, hlm. 4). (Penelitian kualitatif
adalah mengembangkan teori). Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam
penelitian ini bertujuan untuk mendeskriptifkan data- data yang dikumpulkan agar
dapat memecahkan masalah penelitian, menekankan pada pembangunan naratif
dan deskritif tekstual atas masalah yang diteliti (Rahmadi, 2011, hlm. 13).
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B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah BMT Khairul Ikhwan di Jl. Sultan Adam
Pertokoan No. 4 Kel. Jawa Kec. Martapura, Kota Martapura, Kalimantan Selatan
70614. Pemilihan lokasi tersebut dengan mempertimbangkan : produk wadi’ah
tersebut sangat banyak peminatnya serta letaknya yang strategis dan mudah dijangkau
oleh penabung atau nasabah. Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis ingin
meneliti kesyariahan produk wadi’ah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola produk wadi’ah di BMT
Khairul Ikhwan Martapura, yaitu ketua pengurus BMT Khairul Ikhwan Martapura
dan staf yang menangani secara khusus produk wadi’ah yad dhamanah.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek
penelitian ini adalah kesesuaian akad wadi’ah yad dhamanah pada produk
wadi’ah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

D. Data dan Sumber Data
1. Data
Data yang digunakan dalam penelitian adalah :
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a. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber
data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer
dapat diperoleh penulis dengan melakukan wawancara atau interview
dengan pengelola BMT Khairul Ikhwan Martapura. Selain wawancara,
penulis menggunakan data primer berupa observasi secara langsung
yaitu mengikuti kegiatan secara langsung dalam menangani produk
wadi’ah.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua
atau sumber sekunder dari data yang diperlukan untuk penelitian. Data
ini diperoleh dari buku-buku atau media yang berkaitan dengan
kesesuian akad wadi’ah yad dhamanah pada produk wadi’ah.
2. Sumber Data
a. Informan yaitu orang yang terlibat langsung dengan penelitian ini
yang memberikan keterangan dan penjelasan mengenai permasalahan
yang diteliti yaitu pengelola atau karyawan khususnya yang
mengelola produk wadi’ah di BMT Khairul Ikhwan Martapura.
Dalam

penelitian

ini

peneliti

hanya

mengambil

2

orang

pengelola/karyawan produk wadi’ah untuk memberikan informasi
terkait dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Bapak Armansyah
yang menjabat sebagai Ketua Pengurus di BMT Khairul Ikhwan
Martapura dan Ibu Nor Kamalia,SE
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yang menjabat sebagai karyawan yang mengelola produk wadi’ah di
BMT Khairul Ikhwan Martapura.
b. Dokumen
Dokumen yaitu sumber-sumber tertulis yang terkait dengan isi data
yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
dokumen-dokumen yang ada di BMT Khairul Ikhwan Martapura
seperti dokumen SOP, brosur, dan Laporan RAT BMT Khairul
Ikhwan Martapura.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang diperlukan yaitu :
1.

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban
atas pertanyaan itu. Dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara
dengan informan yaitu pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura untuk
mencari informasi mengenai masalah yang ingin diteliti yakni mengenai
analisis kesesuaian akad wadi’ah yad dhamanah pada produk wadi’ah di
BMT Khairul Ikhwan Martapura.

2.

Dokumentasi, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang
menghasilkan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan
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masalah yang diteliti, sehingga akan didapatkan data yang lengkap, sah,
dan bukan berdasarkan perkiraan saja.
3.

Observasi, metode ini adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan
langsung di lapangan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi
penelitian dengan cara ikut menangani nasabah produk wadi’ah agar data
yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. “Science begins
with observation and must ultimately return to observation forits final
validation” (J. Goode & K. Hatt, hlm. 119). (Ilmu dimulai dengan
pengamatan dan pada akhirnya harus kembali kepengamatan untuk
mendapatkan validasi akhir).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data yang sudah dikumpulkan, penulis menggunakan
teknik sebagai berikut :
a. Editing, penulis meneliti kembali data yang telah terkumpul sehingga
dapat diketahui kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka proses
penyususunan.
b. Kategorisasi, data yang telah diperoleh disusun berdasarkan jenis dan
permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah
dipahami.
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2. Analisis Data
Setelah pengolahan data berhasil dilakukan dari hasil pengumpulan data,
kemudian dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang sebelumnya
telah dirumuskan terlebih dahulu dari data yang didapatkan dari hasil
wawancara oleh responden dan dibahas secara mendalam dengan mengacu
pada landasan teori serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti.
Penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data
yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif.
Setelah data diolah dan sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data
diatas, kemudian dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang
dirumuskan terdahulu.

G. Tahap Penelitian
Dalam tahap ini, penulis menggunakan berbagai tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Pendahuluan
Pada tahap ini penulis mempelajari dengan seksama permasalahan yang
diteliti

yang

dituangkan

melalui

bentuk

proposal,

kemudian

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk menerima persetujuan,
kemudian diajukan kepada Ketua Jurusan Perbankan Syariah untuk
kembali mendapatkan persetujuan, setelah disetujui baru diajukan ke Biro
Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
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2. Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat observasi awal
sebelum melakukan penelitian ke lokasi lapangan untuk mendapatkan izin
yaitu pada tanggal 10-11 Januari 2020. Lalu langkah selanjutnya penulis
mengumpulkan data-data yang ingin diteliti dari tanggal 14 Januari
sampai dengan tanggal 14 Maret 2020.
3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data
Setelah semua data sudah selesai dikumpulkan, kemudian data tersebut
diolah dengan menggunakan teknik editing dan kategorisasi selanjutnya
data tersebut dianalisis secara kualitatif.
4. Tahapan Penyusunan Laporan
Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang sudah diperoleh
sesuai

dengan

sistematika

penulisan.

Agar

sempurna

maka

dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing I dan
pembimbing II, sehingga dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah
karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk diujikan dalam
munaqasyah skripsi.

