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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research, dimana penulis turun kelapangan 

secara langsung untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.
1
 Penulis akan 

meneliti langsung ke KJKS Teladan untuk memperoleh data maupun informasi 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Kualitatife research methode have become increasingly important modes 

of for the social sciemce.
2
 Artinya metode penelitian kualitatif yaitu berupa 

analisis karakteristik data tanpa melalui pengujian data. Dapat dikatakan kualitas 

dari sebuah riset bersifat kualitatif sangat tergantung kepada kevalidan data pada 

hasil observasi pada objek yang diteliti.
3
 

Pertama-tama penulis melakukan studi pendahuluan, kemudian melakukan 

wawancara dan dokumentasi untuk melakukan penggalian data mengenai 

masalah yang diteliti, setelah semua data didapat, penulis menarik kesimpulan 

berdasarkan analisis yang ada. 

 

                                                           
1
Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kualiatif-Kuantitatif, (Malang: UIN-MALIKI Press, 

2010), hlm. 53. 

2
Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research, (Unite 

State of America: SAGE Publications, 1989), hlm.9. 

3
Danang Sunyoto, Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, ( 

Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 16. 



39 
 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di KJKS Teladan yang beralamat di Jl. Ratu 

Zaleha No. 199, Komplek Ki Hajar Dewantara 9 Banjarmasin. Alasan mengambil 

penelitian di KJKS Teladan karena di koperasi ini penetapan margin dalam 

pembiayaan murabahah untuk anggota itu berbeda-beda dan kebanyakan anggota 

tidak mengetahui bagaimana penetapan dan perhitungan margin pembiayaan 

murabahah tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah tersebut dan alasan 

yang melatarbelakangi penetapan tersebut. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data 

mengenai variabel yang diteliti.
4
 Adapun yang menjadi subjek penelitian ini 

adalah manager KJKS Teladan Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti yang ada dalam diri 

subjek maupun hubungannya.
5
 Adapun yang menjadi objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah penetapan margin pembiayaan murābahah pada KJKS 

Teladan. Karena peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pihak KJKS 

                                                           
4
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Teladan dalam menetapkan margin pendapatan dalam pembiayaan murābahah 

tersebut. 

 

D. Sumber Data 

Ada pun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Informan, adalah pihak atau orang yang dapat memberikan keterangan 

informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah Manager dan Kasir KJKS Teladan 

Banjarmasin, dan 

2. Berbagai dokumen-dokumen, meliputi sejarah berdirinya, struktur 

organisasi, visi dan misi, bidang usaha, dll. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh penjelasan untuk 

mengumpulkan informasi dengan menggunakan dengan cara tanya jawab 

bisa sambil dengan tatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu dengan 

menggunakan media komunikasi antara pewawancara dengan orang yang 

diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman.
6
 Penulis 

                                                           
6
Wiratna Sujrweni, Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2015), hlm. 31. 
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menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data-data mengenai 

penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah pada KJKS 

Teladan dan alasan dalam penetapan tersebut, dan 

2. Dokumenter merupakan teknik pengumpulan data tidak secara langsung. 

Informasi bisa diperoleh dari surat, catatan harian, arsip, jurnal kegiatan 

dan sebagainya. Data yang penulis dapat yaitu, rumus perhitungan margin, 

dokumen sejarah berdirinya KJKS Teladan, dan formulir-formulir. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik-teknik sebagai berikut: 

a. Editing, penulis meneliti kembali data tentang margin pendaptan yang 

terkumpul sehingga dapat diketahui kelengkapan dan kekurangannya 

dalam rangka proses penyusunan, 

b. Kategorisasi, penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan 

mudah dipahami, dan 

c. Interpretasi, penulis akan menjelaskan dan menguraikan data yang telah 

ada terhimpun dalam uraian sistematis. 

2. Analisis data menggunakan analisis deskriftif kualitatif yaitu 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas,  dengan beberapa 

tahap sebagai berikut: 
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a. Penyusunan konsep dari hasil penelitian secara baik, 

b. Pengkajian dan penyempurnaan hasil penelitian yang sudah disusun, dan 

c. Pembahasan terhadap hasil penelitian dan sekaligus penyusunan dan 

penulisan kedalam sebuah skripsi. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Ada beberapa tahapan penelitian yang tersusun secara sistematis yang 

ditempuh penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga menjadi 

sebuah karya tulis ilmiah yang siap dimunaqasahkan, yaitu sebagai berikut : 

1. Tahapan Pendahuluan; 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalah 

yang akan diteliti yaitu penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan 

murābahah untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan pada tanggal 29 Mei 2017, 

dan diajukan ke Ketua Jurusan Perbankan Syariah, setelah disetujui baru diajukan 

ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin 

pada tanggal 8 Juni 2017. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing 

oleh pihaksesuai dengan Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing Nomor : 

B2570/In.01/III.1/PP.00.9/06/2017. Kemudian setelah itu dikonsultasikan 

kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya kemudian diseminarkan pada 

tanggal 1 Agustus 2017, 

2. Tahapan Pengumpulan Data; 
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Pada tahap ini penulis menggali data yang diperlukan denga cara langsung 

turun ke lapangan untuk melakukan penelitian, peneliti menemui informan dan 

melakukan wawancara sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk 

penyusunan penelitian ini. Pada tahap ini penulis menempuhnya selama 2 (dua) 

bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan oleh Fakultas Bisnis 

dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data; 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian pada tahap ini 

penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik pengolahan data dan 

semuanya dituangkan dalam laporan penelitian pada bab keempat. Kemudian 

data-data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pandangan 

terhadap penetapan margin pendapatan dalam pembiyaan murābahah pada KJKS 

Teladan Banjarmasin, dan 

4. Tahapan Penyusunan Laporan; 

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing 1 dan Dosen 

Pembimbing 2, sehingga dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya 

tuliās ilmiah dalam skripsi yang siap untuk di munaqasahkan dihadapan tim 

penguji. 


