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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Metode Penelitian 

Untuk menemukan unsur-unsur pokok yang sesuai dengan rumusan masalah, manfaat 

dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan: Jenis penelitian yang digunakan penulis 

adalah penelitian Deskriptif Dengan pendekatan Kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel 

atau lebih tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain.
1
 

Penelitian Kuantitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

dapat dicapai (diperoleh) dangan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala 

yang mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang dinamakannya 

sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan di antara variabel-variabel 

dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.
2
 

Format dalam penelitian ini termasuk penelitian Survei yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyususn  

 

                                                             
1 Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 

 

2 ibid 
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daftar pertanyaan yang diajukan kepada koresponden. Dalam penelitian survei 

dilakukan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. 

Menurut cara memperolehnya, peneliti memperoleh data berupa data primer, 

merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner (angket). Data yang 

diperoleh dari data primer ini kemudian diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data.
3
 Sumber data primer diperoleh dari informasi yang berada di 

Bai’ Taqsith Ibu Aslina. 

B.  Populasi dan Sample 

1. Populasi 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
4
 Populasi subyek dalam penelitian ini 

adalah semua pelanggan Bai’ Taqsith Ibu Aslina yang berjumlah 100 orang, yang 

diperoleh berupa dokumentasi Bai’ Taqsith Ibu Aslina desa ujung baru. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi tersebut.
5
 Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

mewakili dan harus 

                                                             
3 ibid 

4 Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

5 ibid 
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 valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sample dalam 

penelitian ini adalah pelanggan Bai’ Taqsith Ibu Aslina. Jumlah sample ditentukan 

berdasarkan rumus Slovin
6
 yaitu: 

  
 

        
 

Dimana: 

n = Ukuran Sampel 

N = Populasi (Jumlah Pelanggan Bai’ Taqsith Ibu Aslina) 

e = taraf kesalahan 

  
   

            
 

  
   

 
 

     

Jadi sample sebanyak 50 koresponden/pelanggan, agar memudahkan peneliti 

dalam melakukan pengelolaan data dan untuk mengantisipasi terdapat jawaban dari 

koresponden yang kurang relevan. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling 

yang merupakan teknik penentu sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kretiria 

tertentu. Pertimbangan dalam kretiria 

                                                             
6 Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 
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 tersebut dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria 

pemilihan ini adalah : (1) Responden yang sedang menggunakan jasa Bai’ Taqsith Ibu 

Aslina, (2) Responden yang sebelumnya pernah menggunakan jasa Bai’ Taqsith Ibu 

Aslina. 

C. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah masyarakat di desa ujung Baru Kecamatan Bati-Bati. Untuk 

mendapatkan objek penelitian maka penulis melakukan teknik sampling, yaitu penyusun 

tidak mengambil semua subjek, gejala, kejadian atau peristiwa, melainkan sebagian dari 

subjek, gejala, kejadian atau peristiwa yang diteliti. Informasi diperoleh dari para pelanggan 

praktik Bai’ Taqsith Ibu Aslina, yaitu para pembeli. 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan berlangsung di desa Ujung Baru Kecamatan Bati-bati, kota 

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan selatan. 70852. Tepatnya pada Ibu 

Aslina. 

Alasan peneliti melakukan penelitian pada Ibu Aslina karena usaha ini bergerak di 

bidang jasa pengkreditan barang yang cukup sukses. Pada saat ini sedang ramai jual beli 

kredit tanpa badan hukum yang hanya berdasarkan asas kepercayaan kepada si penerima 

kredit, tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih dan syarat lainnya. Lantas mengapa si 

pemberi kredit atau kreditur mau melakukan transaksi tersebut? Apakah ada bunga dalam 

transaksi tersebut?. 

E. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut didapatkan. Sedangkan data 

yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari informan yang 
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 peneliti temukan di Bai’ Taqsith perseorangan tanpa badan hukum ibu Aslina, 

koresponden tersebut adalah pemakai/pengguna Bai’ Taqsith yang merupakan pelanggan 

atau costumer dari Bai’ Taqsith Ibu Aslina sendiri, yang mana mereka melakukan transaksi 

sesuai dengan kesadaran masing-masing. 

F. Operasionalisasi Variabel 

1. Persepsi masyarakat tentang Bai’ Taqsith tanpa badan hukum 

Persepsi masyarakat tentang Bai’ Taqsith tanpa badan hukum, didefinisikan 

sebagai keyakinan individu tentang Bai’ Taqsith  yang dilakukan tanpa adanya badan 

hukum sebagai pelindung atau landasan dasar. Bai’ Taqsith sendiri merupakan jual beli 

yang dilakukan dengan cara pembayaran ditangguhkan. Persepsi Bai’ Taqsith tanpa 

badan hukum, dapat diukur dengan indikator berikut : 

a) Interaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman dilakukan atas dasar kepercayaan/ 

saling mengenal, 

b) Tidak dibutuhkan banyak syarat dalam peminjaman, 

c) Dijelaskannya harga dasar pembelian dan juga harga yang ditetapkan, 

d) Tidak adanya tambahan pembayaran meski terjadin keterlambatan pembayaran.
7
 

Setiap item diukur dengan skala Likert mulai dari 1 untuk sangat tidak setuju 

sampai 5 untuk sangat setuju, item pertanyaan yang akan digunakan untuk mencari 

persepsi Bai’ Taqsith  tanpa badan hukum adalah Pengguna Bai’ Taqsith 

 

 

 
                                                             
7 Adanan murroh Nasution. Jual beli kredit ditinjau dari perspektif hukum Islam. Vol 2 no 2.2016 
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1. Responden merasa sangat terbantu dengan adanya Bai’ Taqsith tanpa badan hukum. 

2. Responden merasa mudah dalam metode pembayaran yang ada pada Bai’ Taqsith. 

3. Saat menggunakan jasa Bai’ Taqsith dengan Ibu Aslina, responden tidak merasa 

terbebani. 

4. Responden merasa Bai’ Taqsith  dengan ibu Aslina aman digunakan. 

5. Responden merasa lebih nyaman menggunakan Bai’ Taqsith tanpa badan hukum. 

6. Responden merasa lebih memahami Bai’ Taqsith tanpa badan hukum ketimbang Bai’ 

Taqsith dengan badan hukum. 

7. Interaksi antara pemilik Bai’ Taqsith dengan responden mudah dipahami. 

8. Batas waktu yang ditentukan pemilik Bai’ Taqsith (ibu Aslina) sesuai dengan 

kemampuan koresponden. 

9. Barang yang di Bai’ Taqsith merupakan pilihan koresponden. 

10. Koresponden mengetahui harga dasar dari barang dari penjual. 

11. Secara keseluruhan menurut koresponden Bai’ Taqsith sangat terbantu. 

G. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini melalui Angket. Pengumpulan data menggunakan 

angket, dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang akan diisi oleh responden. 

Pengumpulan data secara langsung pada Bai’ Taqsith  ibu Aslina untuk menghimpun data 

faktual. 
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Teknik yang dilakukan adalah dengan membagikan angket yaitu suatu lembaran isian 

yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Data-

data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisa dan diambil kesimpulan. 

Aspek yang akan diteliti adalah “persepsi Masyarakat tentang Bai’ Taqsith  tanpa 

badan hukum” yang digali menggunakan angket. Semua pertanyaan dalam angket tersebut 

dinilai dengan skala Likert. 

Skala Likert, menurut, merupakan skala yang berhubungan dengan pernyataan 

tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan 

senang-tidak senang. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik untuk menyusun item 

instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan
8
. Untuk keperluan analisisi kuantitatif, 

disediakan lima pilihan skala dengan kriteria sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Skala Pengukuran 

no Jawaban Kode Bobot 

1 Sangat tidak setuju STS 1 

2 Tidak setuju TS 2 

                                                             
8 Husein, Umar. (2002). Metode Riset Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 103 
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3 Ragu-ragu R 3 

4 Setuju S 4 

5 Sangat setuju SS 5 

 

H. Uji Instrumen Penelitian 

Angket yang baik dan relevan juga harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan 

reliabel. Instrumen yang digunakan peneliti kemudian akan diuji validitas dan uji reliabilitas. 

1. Pengujian Validitas Angket 

Uji validitas untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Validitas menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur.
9
 

Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel 

tertentu. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Tingkat validitas 

dapat diukur dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan ketentuan 

degree of freedom (df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel dengan α=10%, dengan 

kriteria untuk penilaian uji validitas sebagai berikut
10

: 

r hitung > r tabel, maka pernyataan tersebut valid 

r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid 

 

                                                             
9 Husein, Umar. (2003). Metode Riset Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 103 

10 Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan keempat. Semarang : 

Badan Penerbit Universitas Dipenegoro. 
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rumus yang digunakan menurut Arikunto (2002:146) untuk uji validitas yaitu: 

  
             

√                       
 

Dimana : 

n = Banyaknya pasangan data 

X = Variabel pertama 

Y = Variabel kedua 

∑ = Jumlah 

2. Pengujian Reliabilitas Angket 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu mana hasil pengukuran relative 

konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali dengan menggunakanalat ukur yang 

sama dilakukan pengukuran berulang-ulang maka hasilnya tetap sama.
11

 

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus
12

 : 

  
 

     
    

    

   
  

r = koefesien reliability instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑𝛔b
2 

= total varians butir 

𝛔t
2 

= total varians 

                                                             
11 Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixmethods). Bandung: Alfabeta. 

12 Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press 
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I. Teknik Analisis Data 

Sebuah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian survei adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada 

responden melalui kuisioner. 

Sedangkan teknik analisis data dari penelitian ini dengan menggunakan sistem 

scoring dalam skala rentang. Teknik scoring dalam skala rentang dilakukan untuk 

memperoleh data kuantitatif dengan langkah-langkah berikut
13

: 

1. Menentukan skor terendah dan skor tertinggi: 

(jumlah responden x skor nilai terendah) 

(jumlah responden x skor terendah) 

Penelitian ini jumlah responden sebanyak 50 dan skor nilai terendah alternative jawaban 

yakni 1. Jadi 50 x 1 = 50, sedangkan skor nilai tertinggi yaitu 5. 50 x 5 = 250. 

2. Menghitung jumlah jawaban berdasarkan scoring setiap jawaban dari responden. 

3. Menentukan rentang skala 

   
       

 
 

N = jumlah responden 

n = nilai skor maksimal 

Jadi     
       

 
 = 40 

 

 

 

                                                             
13 Husein, Umar. (2002). Metode Riset Bisnis, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 103 
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4. Menentukan kategori sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Tabel 3.2 

Rentang Skala 

No Skor Keterangan 

1 50-90 Sangat tidak setuju 

2 91-130 Tidak setuju 

3 131-170 Ragu-ragu 

4 171-210 Setuju 

5 211-250 Sangat setuju 

Sumber : Data diolah, 2019 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menginterpretasi hasil dari jawaban responden 

melalui tabulasi data berdasarkan jawaban setiap responden melalui kuesioner yang 

disebarkan tanpa membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. Interpretasi hasil 

berupa skoring yang mendeskripsikan hasil sesuai data yang diperoleh. Penelitian ini 

menggunakan jenis deskriptif kuantitatif karena dengan menggunakan jenis tersebut 

memudahkan peneliti dalam menyimpulkan serta menganalisis hasil data yang telah diolah 

tanpa membuat hubungan dan membandingkan variabel satu dengan lainnya. Serta peneliti 

dapat lebih jelas mendeskripsikan masing-masing variabel yaitu persepsi masyarakat tentang 

Bai Taqsith tanpa badan hukum. 
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Peneliti menggunakan skala rentang di dalam penelitiannya, maksud dari skala 

rentang yang ada adalah untuk memudahkan pengukuran responden atas kesetujuan dan 

ketidak setujuan terhadap suatu objek.  

 

 

 


