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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan 

(Field research). Dimana penulis melakukan penelitian untuk memecahkan 

masalah dengan menjelaskan, menggambarkan dan mengguraikan keadaaan 

yang sebenarnya mengenai Implementasi Pembiayaan Akad Rahn pada BMT 

Al-Karomah Martapura. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Yang mana 

penelitian ini lebih mengutamakan pengamatan serta komunikasi tanya jawab 

dengan narasumber langsung. Metode ini digunakan bertujuan untuk 

memecahkan masalah dengan mendeskripsikan tentang keadaan yang 

sebenarnya tentang Implementasi Pembiayaan Akad Rahn pada BMT Al-

Karomah Martapura. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di BMT Al-Karomah 

Martapura yang berlokasi di Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) No. 11, Jalan A. 

Yani, Km 39, Cindai Alus, Kec. Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan 70614. 

BMT Al-Karomah penulis pilih untuk menjadi tempat penelitian dengan 
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beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1. Tempatnya strategis berada di tengah-tengah pusat perbelanjaan 

sekumpul, sehingga banyak orang yang tertarik menjadi nasabah. 

2. Akad rahn adalah akad tabarru (tolong menolong) tapi pada BMT akad 

rahn digunakan untuk pembiayaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

meneliti dan mengetahui dapat dari mana keuntungan pembiayaan 

apabila menggunakan akad rahn, serta apakah telah sesuai dengan rukun 

dan syarat dan prinsip-prinsip syariah. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik orang, lembaga 

organisasi maupun benda yang memiliki data tentang variabel-variabel yang 

bersangkutan. (Sugiono 2011:8) Dalam penelitian ini subjek penelitian yang 

dijadikan sebagai informan untuk mengumpulkan data dari lapangan adalah 

Manajer dan Kepala Bidang Tata Usaha BMT Al-Karomah Martapura. 

2.  Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok dalam usaha 

penelitian, yaitu keseluruhan dari keadaan subjek penelitian yang menjadi 

sasaran dan pusat perhatian dalam penulisan. (Sugiono 2011:8) Objek 

penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Implementasi 

Pembiayaan Rahn di BMT Al-Karomah Martapura. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 
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Data adalah fakta yang dikumpulkan oleh penulis untuk memecahkan 

suatu masalah. Data penelitian berasal dari berbagai sumber yang 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik yaitu Data primer yang diperoleh 

dari informan, dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. 

Jadi, data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak 

yang terkait dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti 

gambaran umum organisasi, struktur organisasi, dan aktivitas pembiayaan 

rahn. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa dokumen berupa 

gambaran pelaksanaan pembiayaan rahn yang dibukukan. 

2. Sumber Data 

Adalah dari mana penulis dapat memperoleh subjek data. Sumber data 

yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Informan, pihak yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian yang 

menjadi informan adalah Manajer dan Kepada Bidang Tata Usaha 

BMT Al-Karomah Martapura. 

b. Dokumentasi, data yang mengandung informasi penjelasan dan 

keterangan. Dokumentasi berupa data tertulis dan publikasi tentang 

gambaran umum usaha yang berhubungan dengan BMT Al-

Karomah Martapura. 

c. Studi kepustakaan, dimana peneliti mencari data atau informasi riset 

melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi yang didapat 

diperpustakaan. Digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang 

dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah 
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yang diteliti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara terstruktur, Wawancara kualitatif adalah jenis percakapan 

atau peristiwa yang digunakan peneliti untuk menggali pengalaman dan 

interprestasi dari informan. Yaitu salah satu cara yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. 

Dengan wawancara, penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam yang tidak didapatkan melalui observasi. Penulis melakukan 

wawancara berdasarkan rumusan masalah khususnya terkait pelaksanaan 

dan kesesuaian dengan Fatwa DSN. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data menjalaskan pengolahan dan analisis data sesuai 

dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Ada beberapa tahapan atau teknik untuk mengolah data 

dalam penelitian ini, yaitu pemeriksaan data (editing), klasifikasi 

(classifying), verifikasi (verifying), analisis (analying), dan pembuatan 

kesimpulan (concluding).  

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh yang dihimpun 

dari data lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses editing 



36 

 

 

terhadap hasil wawancara dengan narasumber. Klasifikasi adalah penulis 

mengumpulkan semua data yang berasal dari hasil wawancara. Verifikasi 

adalah memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar 

validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Yang terakhir 

concluding adalah langkah akhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan 

inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek 

penelitian penulis. (Achmadi, 2005, hlm. 85–86) 

2. Analisis Data 

Mengelompokan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-

data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting. Selanjutnya, 

penulis melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi 

data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif 

yaitu analisis yang menggambarkan keadaan. (Arikunto, 2002, hlm. 245) 

 

G. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal 

sampai akhir, adapun langkahnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Pendahuluan

Tahap Pelaksanaan 

lapangan
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                                         3.1 Tahapan Penelitian 

 

 

Masing-masing langkah penelitian diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Tahap pendahuluan 

Dalam tahap pendahuluan penulis melakukan persiapan yang terkait 

dengan kegiatan penelitian yang dilakukan pada tanggal 10 mei dan 19 mei 

2021. Seperti mengirim surat ijin ke tempat penelitian, dan melakukan survey 

lapangan untuk persiapan penelitian. Setelah melewati tahap pendahuluan 

maka dapat dilaksanakan tahap penelitian selanjutnya. 

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan 

Pada tahap ini dilaksanakan penelitian mengenai Analisis Implementasi 

Pembiayaan Akad Rahn pada Kantor BMT Al-Karomah Martapura. Agar 

penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan akad rahn 

mulai dari syarat dan kriteria pemohon pembiayaan, serta apakah 

implementasi pembiayaan akad rahn di BMT Al-Karomah Martapura telah 

sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN- 

Tahapan akhir

Tahap Analisis Data
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MUI/III/2002. Penulis menggali data dengan metode wawancara, dan 

dokumentasi. Dilaksanakan pada tanggal 5 januari - 5 februari 2022 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini, data yang diperoleh penulis akan dianalisi sehingga 

penulis dapat mengetahui mengenai penetapan biaya administrasi, penjualan 

barang jaminan apakah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syaiah Nasional 

Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Pada tahap ini penulis menyusun semua data 

yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data yang 

diperoleh menjadi mudah dipahami dan temuannya dapat disesuaikan dengan 

fokus permasalahan. Dilaksanakan pada tanggal 15 januari 2022. 

4. Tahapan akhir 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari tahapan penelitian yang penulis lakukan 

pada tanggal 9 februari 2022 . Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis 

dan hasil penelitian yang telah dilakukan, laporan ini ditulis dalambentuk skripsi.


