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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan memperoleh 

data yang diinginkan secara objektif dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana untuk 

mendeskripsikan mengenai fakta-fakta yang berkenaan dengan penelitian ini. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu 

Kayu Tangi Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi 

Banjarmasin Kalimantan Selatan, karena dalam sejarah perbankan di Indonesia 

merupakan bank pertama yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan juga 

memiliki tujuan khusus yaitu memberikan kesempatan pada orang Islam khususnya 

dan tidak menutup peluang bagi yang beragama non Islam untuk berhubungan 

dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan, dan 

pemerataan pendapatan. 
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C. Data dan Sumber Data 

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden penelitian. Adapun data 

primer yang dibutuhkan adalah penerapan PSAK Nomor 106 pada Bank Muamalat, 

Tbk Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi dari segi pengakuan dan pengukuran  

(pada saat akad disepakati, pada saat penyerahan investasi musyārakah oleh pihak 

bank pada nasabah, pada saat penerimaan bagi hasil bagian bank dan pada saat akad 

berakhir dan pelunasan pembiayaan musyārakah) serta dari segi penyajian dan 

pengungkapan berupa laporan keuangan (neraca dan laporan laba/rugi). 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dengan cara wawancara 

langsung pada bagian Operation Manager Pembiayaan Bank Muamalat, Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Kayu Tangi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

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

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
1
 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah: 

                                                           
1
Sugiyono,  Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

(Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 401. 
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1. Wawancara, adalah sebuah proses komunkasi yang dilakukan oleh setidaknya 

dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam mengacu kepada tujuan yang 

telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam 

proses memahami.
2
 

2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
3
 

Setelah semua data telah terkumpul, maka dilakukan pengolahan data dengan 

tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun 

data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya 

bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan 

peneliti, ada di antaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, 

berlebihan bahkan terlupakan.
4
 

b. Interpretasi, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data yang telah 

diperoleh dalam bentuk uraian. 

                                                           
2
Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 31. 

 
3
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 

hlm. 158. 

 
4
M. Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Kuantitatif ( Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2005), hlm. 165. 
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c. Deskripsi, yaitu menguraikan datan dan menyusun kembali data yang 

telah ada terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

 

E. Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriftif, yaitu: 

1. Mendefinisikan dan mendeskripsikan suatu pokok-pokok yang diteliti. 

2. Menguji fakta dengan landasan teori/konsep dilokasi penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


