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 BAB III 

METODE PENELITAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut Bungin (2007: 68), 

Pandangan Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Merleau Ponty, pelopor 

aliran fenomenologi, sebuah aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau 

fenomena yang mana antara fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu 

sama lain melainkan selalu berhubungan secara dialektis. Dan ciri demikian 

memungkinkan studi ini dapat dan amat mendalam dan demikian bahwa 

kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini. 

Karena itu peneliti ini bersifat mendalam dan “menusuk” sasaran penelitian. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penulisan ini dilakukan di Bank BRI Syariah 

KC Malang yang beralamat di jalan Soekarno Hatta B15, B16, B17, dan S12 

Ruko Taman Niaga, Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 

dengan pertimbangan bahwa adanya penerapan akad Al-Ijarah Al-Mausufah 

Fi Al-Zimmah (IMFIZ) di Bank BRI Syariah KC Malang. Berhubungan 

dengan hal tersebut peneliti ingin mengangkat mengenai “Penerapan Fatwa 

DSN-MUI No.102/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijrah Al-Mausufah 

Fi Al-Zimmah (IMFIZ) Terhadap Pembiayaan KKRS Inden pada Bank BRI 

Syariah” yang mana masih belum terdapat penelitian mengenai hal tersebut. 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah: 

1. Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. 

Sumber asli disini diartikan dari sumber pertama darimana data tersebut 

diperoleh. Dalam hal ini data diperoleh langsung dari tempat penelitian, 

yakni berupa penerapan akad IMFIZ pada KKRS Inden yang saat ini 

diterapkan oleh Bank BRI Syariah KC Malang dan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan beberapa narasumber berdasarkan pokok materi yang 

akan dibahas dalam penelitian. Wawancara ini ditujukan kepada 

narasumber yakni bagian marketing pada Bank BRI Syariah KC Malang. 

Menurut Moleong (2007: 157), pencatatan sumber data utama 

melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah dari 

ketiga kegiatan yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke 

waktu lain dan dari satu situasi ke situasi lainnya. Jika peneliti menjadi 

pengamat pada suatu latar penelitian tertentu, kegiatan tersebut akan dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya bergantung pada suasana dan keadaan 

yang dihadapi. Pada dasarnya, ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan 

yang biasa dilakukan oleh semua orang, namun pada penelitian kualitatif 

ini dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh 

suatu informasi yang diperlukan. 
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2. Sekunder 

Data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh dari dokumen 

tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh 

dari sumber kedua (jurnal, sekunder-buku, hasil penelitian terdahulu, 

artikel, dan lain-lain) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Menurut Moleong (2007: 157), dilihat dari segi sumber data, bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku 

dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen 

resmi. Sumber berupa buku dan majalah ilmiah juga termasuk kategori ini, 

buku, disertasi atau tesis, biasanya tersimpan di perpustakaan. Di 

perpustakaan terdapat buku riwayat hidup, buku terbitan pemerintah, 

majalah-majalah ilmiah seperti jurnal tempat menerbitkan penemuan-

penemuan hasil penelitian. Buku, disertasi dan karya ilmiah lainnya, dan 

majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan 

perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Selain itu, 

buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat merupakan sumber yang 

sangat berharga. 

3. Tersier 

Menurut Moleong (2007: 158), Data tersier adalah bahan data yang 

memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai makna primer maupun 

bahan data sekunder, antara lain jenis data mengenai pengertian buku, 
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istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedia, Glossary, Kamus dan lain-

lain.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Menurut Bungin (2007: 115), observasi adalah kemampuan 

seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Di dalam 

pembahasan ini kata observasi dan pengamatan digunakan secara 

bergantian. seseorang yang melakukan pengamatan tidak selamanya 

menggunakan pancaindra mata saja, tetapi selalu mengaitkan apa yang 

dilihatnya dengan apa yang dihasilkan oleh pancaindra lainnya; seperti apa 

yang ia dengar, apa yang ia cicipi, apa yang ia cium dari penciumannya, 

bahkan dari apa yang rasakan dari sentuhan-sentuhan kulitnya. 

Dari pemahaman observasi atau pengamatan di atas, sesungguhnya 

yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan. Sehingga disini, pengamat melakukan 

pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan melakukan 

pengamatan langsung di Bank BRI Syariah KC Malang. 

2. Wawancara 

Menurut Moleong (2007: 157), wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
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terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara  

adalah pengambilan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang 

dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian dengan 

pihak intern Bank BRI Syariah KC Malang. 

3. Dokumentasi 

Menurut Bungin (2007: 121), metode dokumenter adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodelogi penelitian 

sosial. Pada intinya metode dokumeter adalah metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, 

maka bahan dokumenter memegang peranan yang sangat penting. 

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dalam mempelajari 

dokumen dan berkas pada Bank BRI Syariah KC Malang yang digunakan 

sebagai tempat penelitian serta mengkaji dan mempelajari jurnal, hasil 

penelitian, yang berkaitan dengan akad IMFIZ 

E. Analisis Data 

Menurut Moleong (2007: 157), Analisis Data Kualitatif (Bogdan & 

Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisa data dalam penelitian adalah analisa kualitatif deskriptif. 

Dari data yang diperoleh baik dari data primer, sekunder, maupun tersier, 
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peneliti kemudian menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data 

kualitatif deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 

cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi 

lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan. 

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, 

langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan 

jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman 

yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-

satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah 

berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap 

akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. 

Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah 

hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa 

metode tertentu. 

Sehubungan dengan uraian tentang proses analisis dan penafsiran data 

di atas, uraian dalam bab ini selanjutnya akan mempersoalkan pokok-pokok 

sebagai berikut: pemrosesan satuan, kategorisasi termasuk pemeriksaan 

keabsahan data, kemudian diakhiri dengan penafsiran data. 
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F. Pengecekan Keabsahan Data 

Menurut Bungin (2007: 253), penelitian kualitatif menghadapi 

persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. Banyak 

hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal; (1) 

subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian 

kualitatif; (2) alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan 

observasi (apapun bentuknya) mengandung banyak kelemahan ketika 

dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol (dalam observasi 

partisipasi); (3) sumber data kualitatif yang kurang credible akan 

memengaruhi hasil akurasi penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap 

penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang 

dihimpun dalam penelitian. Karena itu hampir dipastikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah orang yang langsung melakukan wawancara dan observasi 

dengan informan-informannya. Karena itu peneliti kualitatif adalah peneliti 

yang memiliki waktu yang lama bersama dengan informan di lapangan, 

bahkan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Moleong (2006: 327) 

mengatakan apabila penelitian lebih lama di lapangan, maka ia akan 

membatasi; (1) gangguan dari dampak peneliti pada konteks; (2) kekeliruan 

(biases) peneliti; (3) mengonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian 

yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. 

1. Triangulasi  
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Menurut Moleong (2007: 330), triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya. Menurut Bungin (2007: 256), salah 

satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian 

adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber 

data. Dengan mengacu kepada Denzin (1978) maka pelaksanaan teknis 

dari langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan; peneliti, 

sumber, metode, dan teori. Di sini peneliti menggunakan triangulasi 

sumber data dalam pengecekan keabsahan data yang dimiliki oleh peneliti. 

2. Triangulasi dengan Sumber Data 

Menurut (Moleong 2007: 330-331, Bungin 2007: 256-257), 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda penelitian kualitatif (Patton 1987: 331). Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, 
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orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang 

diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya 

perbedaan. 

Triangulasi sumber data juga memberi kesempatan untuk 

dilakukannya hal-hal sebagai berikut: (1) penilaian hasil penelitian 

dilakukan oleh responden, (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, 

(3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, (4) memasukkan 

informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk 

mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data, (5) menilai 

kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan (Moleong, 2006: 335). 

 


