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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Metode Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini akan membahas mengenai tingkat pendapatan 

usaha kecil sesudah dibandingkan sebelum mendapatkan pembiayaan murabahah 

pada BPRS Tulen Amanah Di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. 

Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu 

kejadian yang terjadi secara langsung dengan menggunakan gambaran data yang 

diperoleh dari keadaan di lapangan untuk menjadikan ukuran, demi memperoleh 

jawaban atas data yang diinginkan.  

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2014). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah BPR Syariah dengan jumlah sebanyak 

500 nasabah yang telah menggunakan pembiayaan murabahah untuk keperluan 

usaha. Dan melihat jumlah populasi yang cukup banyak, maka untuk menjadikan 

keefektifan penelitian, dilakukan pengambilan sampel (sampling). 

2. Sampel  

 Adapun metode penentuan sampel menggunakan penarikan sampel secara 

acak yang sederhana (simple random sampling) artinya bahwa pengambilan
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 sampel anggota populasi dengan tidak melihat latar belakang strata dan tingkat 

pendidikan. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh dari 

nasabah pembiayaan murabahah yang menggunakan untuk usaha di BPR Syariah 

Tulen Amanah yang berjumlah kurang lebih 500 orang yang membutuhkan modal 

untuk kegiatan usaha. 

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini 

menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin (Wiratna 2015 : 82) yakni : 

n = 
𝑁

𝑁 0,10 2 +1
 

Dimana : 

n = banyaknya unit sampel 

N = banyaknya populasi 

d
2 

= tarif nyata (0,10) 

1 = bilangan konstanta 

Jadi berdasarkan rumus perhitungan Slovin, jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

𝑛 =  
500

500(0,10)2+ 1 
=  

500

6
= 83,333  

dibulatkan menjadi 84 responden 

Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 84 

responden. 

C. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini yaitu BPR Syariah Tulen Amanah yang berlokasi 

di Jl. Raya Paokmotong Masbagik, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 

Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa kantor pusat ini 
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memiliki kelengkapan data yang lengkap dikarenakan berupa kantor pusat yang 

berada di masbagik, sesuai dengan objek penelitian peneliti.  

E. Metode Pengumpulan Data  

 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara Personal  

 Penelitian menggunakan metode kuisioner ini menggunakan teknik skala 

Likert, yaitu skala yang dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, fenomena 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelitian dan selanjutnya disebut 

sebagai variabel penelitian (Sugiono, 2007).  

 Wawancara personal merupakan teknik wawancara yang dilakukan 

dengan antar orang, yaitu antar peneliti dengan responden yang diarahkan oleh 

pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan. Dalam 

penelitaian ini akan mewawancarai Bapak Sajidin selaku nasabah yang sedang 

melakukan pembiayaan murabahah, dengan mempertanyakan seputar keuntungan 

yang didapatkan, dan perkembangan usaha yang terjadi.  

 Pemberian kuisioner yang dilakukan peneliti dengan mendatangi rumah 

nasabah/responden yang telah menggunakan pembiayaan murabahah untuk usaha 

kecil pada BPR Syariah Tulen Amanah secara langsung dan juga ketika 

nasabah/responden datang  langsung ke kantor. 

2. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan yang sudah berlalu. Yang bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dengan menggunakan teknik 
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dokumentasi merupakan salah satu pelengkap dari penggunakan teknik 

wawancara. Untuk penelitian ini, data dan dokumen yang dimaksudkan berupa 

dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah sesuai dengan 

ketersediaan data yang dimiliki oleh BPR Syariah Tulen Amanah.  

G. Teknik Analisis Data 

 Analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis trend yang merupakan 

suatu metode analisis statistik yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi 

atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan kegiatan ini 

memerlukan data yang sangat akurat untuk mendukung kebenaran data yang 

dioleh, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar 

fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap 

perubahan tersebut.  

Di dalam penelitian ini menggunakan metode garis linier secara bebas,yang 

merupakan metode yang paling sederhana untuk menentukan trend. Sangat 

sederhana, metode garis linier secara bebas adalah untuk menciptakan sebuah 

garis trend sesuai dengan apa yang kita lihat (menggambar dengan mata garis 

trend)



 
 

 
 

 


