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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian lapangan).
1
 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis  langsung ke lokasi atau 

kelapangan untuk mendapatkan data-data yang berkenan dengan kelayakan 

pebiayaan murābahāh. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu, 

memberi gambaran tentang bagaimana kelayakan pembiayaan murābahāh, 

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu strategi 

meneliti yang lebih banyak mamanfaatkan dan mengumpulkan informasi secara 

mendalam terhadap fenomena yang diteliti.
2
  

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian bertempat dijalan. Arjuna IV no. 18 Kel. Pemurus 

Dalam, Depan Mesjid Al-Ummah, Banjarmasin. Pada Koperasi Konsumen Arrahmah 

Syariah. Adapun alasan  penelitian memilih judul ini untuk mengetahui bagaimana 

koperasi konsumen syariah arrahmah dalam melaksanakan penilaian kelayakan 

                                                           
1
Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34. 

2
Suharimi Arikonto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Renika Cipta, 

2002), hlm. 246.  
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pembiayaan murābahāh kepada calon nasabah atau anggota yang akan melakukan 

pembiayaan tersebut. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah menejer dan staf analis yaitu bapak Raihan dan 

Rahmat, bagaimana kelayakan pembiayaan murābahāh pada koperasi konsumen 

syariah arrahmah Banjarmasin, sedangkan yang menjadi  objek penelitian adalah 

kelayakan pembiayaan murābahāh pada koperasi konsumen syariah arrahmah 

Banjarmasin. Jadi dalam objek alamiah yaitu objek yang apa adanya, serta tidak 

dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, 

setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. 

C. Teknik dan  Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitan digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara yang dilakukan kepada para responden yang terkait dengan data-

data diperlakukan dalam penelitian ini. Wawancara disini ditujukan kepada 

manajer dan staf analis yang melakukan penilaian kelayakan pembiayaan 

murābahāh pada koperasi konsumen syariah arrahmah menggunakan 

wawancara trstuktur. Wawancara terstruktur adalah wawamcara yang 
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sebagian besar jenis-jenis pernyataanya telah ditentukan sebelumnya termasuk 

urutan yang ditanya dan materi pertanyannya. 
3
 

2. Dokumentasi, merupakan sumber tertulis atau sumber yang berisi tentang 

objek yang ingin diteliti pada koperasi konsumen syariah arrahmah 

Banjarmasin. Dokumen tersebut berupa persyaratan untuk melakukan 

pembiayaan. 

 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data, 

Setelah data terkumpul dan dibuat, maka terlebih dahulu penulis 

melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan 

sebagai berikut:  

a. Editing yaitu penulis meneliti kembali data yang telah masuk keresponden 

mana yang releven dan yang tidak releven. Editing adalah pekerjaan 

mengoreksi kembali atau pengecekan.
4
 

a. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

terhimpun dalam uraian yang sestimatis.  

 

                                                           
 
3
Ahmad Tenzeh,  Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009),  hlm. 63. 

4
Ibid., hlm. 67. 
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2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dibahas 

dengan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara 

menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan dibuat 

tersebut, mengenai kelayakan pembiayaan murābahāh pada koperasi konsumen 

syariah arrahmah. 

Analisis kualitatif, adalah suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara 

menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang diperoleh dan dibuat berdasarkan 

landasan teoritis sehingga kesimpulan berkenaan dengan masalah yang akan 

diteliti. Sedangkan yang menjadi tolak ukur penulis dalam menganalisis data 

penelitian ini adalah pengkajian kembali data yang diperoleh pada penelitian ini 

yang mengacu pada landasan teori yang ada dan menarik kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah.    

 

F. Tahap Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan  

Tahap ini penelitian mengadakan penjajakan awal dalam rangka menelaah 

objek dan subjek yang akan diteliti, lalu meyusunnya dalam bentuk desain 

operasional dengan judul “Kelayakan Pembiayaan Murābahāh  Pada Koperasi 

Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin”. Kemudian dikonsultasikan dengan 
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dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi fakultas 

syariah dan ekonomi Islam. Setelah diterima diadakan konsutasi dengan pembimbing 

I dan pembimbing II yang ditujukan oleh fakultas, dan diadakan seminar desain 

operasional yang dilakukan pada  15 juni 2016, selanjutnya diajukan keBiro Skripsi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 16 juni 2016. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini penulis mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilaksanakan dilapangan sesuai dengan lokasi dan metode 

penelitian yang ditentukan. Dimulai pada tanggal 16 Agustus sampai 16 

November 2016.  

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya disusun dengan teknik pengumpulan 

data dan dianalisis data yang sudah didapat dengan mengunakananalisis kualitatif. 

4. Tahap penyusuan  

Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematis penulis 

yang sudah ditetapkan. Setelah itu dikonsultasikan dengan Dosen I dan II  dan 

disetujui maka hasil penelitian tersebut disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah 

yang disiapkan untuk dimunaqasyahkan dihadapan Tim Penguji Skripsi. 


