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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

1. Jenis Penelitian 

  

Jenis penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), 

yaitu penulis langsung meneliti ke lapangan untuk meneliti data yang 

berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan 

langsung ke lapangan  untuk menggali dan meneliti data-data 

berkenaan dengan efektivitas pembiayaan murabahah terhadap 

peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara 

Balikpapan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang  mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi 

sekarang. Penelitian deskriptif memfokuskan kepada masalah-masalah 

aktual saat penelitian berlangsung. Peneliti menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif dengan penelitian di Koperasi BMT UGT 

Nusantara Balikpapan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan 

mengungkap efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan 

pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan. 
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B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan 

yang beralamat di Jl. Pandan Harum No.17 Rt. 38, Karang Jati Balikpapan 

Tengah, Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur 76123. Alasan mengapa penulis memilih lokasi tersebut sebgai 

tempat penelitian dikarenakan BMT merupakan lembaga keuangan syariah 

dengan target operasionalnya fokus kepada sektor UMKM. Selain itu, lokasi BMT 

di kota Balikpapan juga memiliki letak yang sangat strategis dengan pasar 

sehingga memudahkan para UMKM yang membutuhkan tambahan modal. Lebih 

lanjut, penulis telah melakukan pengamatan awal di Koperasi BMT UGT 

Nusantara Balikpapan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan kepada para 

UMKM sangat efektif terhadap peningkatan pendapatan yang mana hal ini sesuai 

dengan objek penelitian penulis. Berikut adalah data koperasi syariah dan 

konvensional yang berada di Balikpapan: 

1. Koperasi Syariah 

a. Koperasi Syariah Jabussalam yang beralamat di Jl Manunggal, 

Perumahan Bukit Damai Sentosa Blok B-1/3 RT. 083, Gn. 

Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur 76114 

b. Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan yang beralamat di 

Jl. Pandan Harum No.17 Rt. 38, Karang Jati Balikpapan 

Tengah, Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur 76123 
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c. BMT Abdurrahman bin Auf yang beralamat di Jl Jend. 

Sudirman no 67 RT. 41, Damai Baru (stall kuda Samping 

kantor PT. Badak NGL, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, 

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur76114 

2. Koperasi Konvensional 

a. Koperasi Korpri Beriman Kota Balikpapan yang beralamat di 

Jl. Abdi Praja VII, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, 

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 

b. Koperasi Pusaka yang beralamat di Ruko Rapak 18-19, Jl. Jend 

A Yani, Karang Jati, Balikpapan Tengah, Mekar Sari, Kec. 

Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 

76123 

c. Koperasi Bina Usaha yang beralamat di Jl. Pandan Arum No.2, 

RT.21, Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, 

Kalimantan Timur 76123 

d. Koperasi Makmur Mandiri yang beralamat di Jl. Mulawarman 

No.1, RT.01/RW.01, Komplek Ruko Borneo Paradiso Blok A 

No, 9, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur 76116 

e. Koperasi Karyawan Mekar Sari yang beralamat di Jl. MT 

Haryono No.384, Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota 

Balikpapan, Kalimantan Timur 76114 

f. Indosurya Simpan Pinjam Cabang Balikpapan yang beralamat 

di Jl Jenderal Sudirman, Komplek Permai Blok A No. 1-3, 
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Klandasan, Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, 

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 

g. Koperasi Citra Madani yang beralamat di Jl. Marsma R. 

Iswahyudi No.46, Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, 

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

  

Subjek Penelitian adalah sumber urutan data penelitian yang memiliki 

data mengenai data-data variabel yang diteliti. Subjek penelitian 

mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, 

itulah data tentang variabel yang penelitian amati. Dalam hal ini yang 

menjadi subjek peneliti adalah Koperasi BMT UGT Nusantara 

Balikpapan, yakni 3 orang anggota UMKM Koperasi BMT UGT 

Nusantara Balikpapan dan 3 orang pengurus Koperasi BMT UGT 

Nusantara Balikpapan. 

2. Objek Penelitian. 

Objek Penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu 

penelitian. Titik perhatian tersebut berupa subtansi yang dipecahkan 

permasalahannya. Objek dari penelitian ini adalah efektivitas 

pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Data tentang pembiayaan murabahah pada Koperasi BMT UGT 

Nusantara Balikpapan. 

b. Data tentang efektivitas pembiayaan murabahah terhadap 

peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT 

Nusantara Balikpapan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Informan langsung dengan 3 orang anggota UMKM Koperasi 

BMT UGT Nusantara Balikpapan dan 3 orang pengurus Koperasi 

BMT UGT Nusantara Balikpapan.  

b. Dokumen adalah data penunjang seperti buku-buku referensi, 

artikel ilmiah terkait, jurnal dan data-data tertulis lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 

mendapatkan data secara objektif, maka peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data, antara lain: 
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1. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam periode tertentu dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti 

secara langsung (Rahmadi, 2011, hlm. 80). Selain itu, pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel purposive. Teknik 

penarikan sampel purposive dilakukan dengan cara menentukan kriteria 

khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sampel atau subjek 

penelitian yang akan diteliti, terutama orang-orang yang dianggap ahli di 

bidangnya atau paling mengetahui suatu peristiwa tertentu dan sebagainya 

(Rahmadi, 2011, hlm. 65). 

Dalam penelitian ini mengamati kegiatan yang dilakukan oleh anggota 

UMKM Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan ketika mengajukan 

pembiayaan murabahah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh 

pewawancara dan narasumber dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan 

bisa bertatap muka maupun melalui komunikasi tertentu (Hardani dkk., 2020, 

hlm. 137). Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk 

mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan 

informan yang menjadi subjek penelitian.  
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Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur yaitu proses wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penulis dan setiap 

informan akan diberikan pertanyaan. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan 

mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan, yaitu anggota sebagai 

pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah di BMT dan pihak 

Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data penelitian melalui sejumlah 

dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis 

maupun dokumen terekam (Hardani dkk., 2020, hlm. 149). 

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan 

angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan pembiayaan murabahah pada BMT serta data-data lain yang 

berhubungan dengan pokok penelitian. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan telah digali dan terkumpul, maka 

langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 
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a. Editing (Pemeriksaan Data) 

Editing adalah memeriksa data-data yang telah diperoleh terutama 

dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan 

relavansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan proses pemeriksaan data terhadap hasil data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi terkait efektivitas pembiayaan 

murabahah terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada 

Koperasi BMT UGT Nusantara Balikpapan.  

b. Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang 

berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, 

pengamatan, dan pencatatan langsung. Seluruh data yang didapat 

tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian 

digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang 

telah diperoleh menjadi mudah dipahami, serta memberikan 

informasi objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-

data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki 

persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara 

dan observasi serta data yang diperoleh dari literatur terkait. 

c. Verifying (Verifikasi)  

Veryfying adalah proses memeriksa data dari informan yang 

didapat dilapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan 

dalam penelitian. Dalam tahap verifikasi ini peneliti meneliti 

kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali 
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hasil wawancara peneliti dengan para informan dan 

mengkonfirmasi kembali kepada para informan. 

d. Concluding (Kesimpulan)  

Concluding adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. 

Kesimpulan inilah yang akan menjadi sebuah data terkait dengan 

objek penelitian penulis kemudian menuliskan kesimpulannya pada 

bab lima. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Untuk memperoleh gambaran yang 

jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka 

dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang 

diteliti dengan apa adanya. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan 

deskripsi yang berkaitan dengan efektivitas pembiayaan murabahah 

terhadap peningkatan pendapatan UMKM pada Koperasi BMT UGT 

Nusantara Balikpapan. 
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G. Tahapan Penelitian 

Berikut ini beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi yaitu sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

mengamati dan mempelajari objek yang diteliti dan dituangkan dalam 

bentuk proposal yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Koperasi BMT UGT 

Nusantara Balikpapan” 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang 

telah ditentukan. Penulis langsung ke lapangan untuk mengumpulkan 

data-data penelitian dengan teknik yang telah ditetapkan dalam metode 

penelitian, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3. Tahapan Pengolahan Data 

Pada tahapan ini penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan 

cara mendeskripsikan dan menelaah dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi. Serta mengklasifikasikan data-data tersebut kemudian 

data tersebut diperiksa, hingga akhirnya dapat dideskripsikan dan 

disimpulkan secara jelas. 

4. Tahapan Analisis Data 

Setelah data diolah langkah selanjutnya adalah analisis data, data 

tersebut dianalisa secara kualitatif. Dimana data yang telah diperoleh 
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dibahas secara terperinci sehingga tergambar hubungan yang satu 

dengan yang lainnya saling berkaitan. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir 

Pada tahapan ini penulis menyusun hasil penulisan yang diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisan, setelah itu melaporkan hasil 

penelitian yang telah diolah dan dianalisa dengan konsultasi terlebih 

dahulu kepada dosen pembimbing. Setelah dikonsultasikan dan 

disetujui maka hasil penelitian tersebut dapat disusun dalam bentuk 

karya ilmiah (skripsi) yang siap untuk dimunaqasyahkan kepada tim 

penguji skripsi. 


