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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
53

 Metode yang  digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme/enterpretif, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti sebagai instruments kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
54 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, dengan melakukan Analisis kesesuaian pelaksanaan 

program CSR menurut syariah enterprise theory. 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta,2013), hlm. 24 
54

Ibid., hlm. 347. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer merupakan data utama yang dimaksud adalah sumber data 

yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan 

dalam penelitian, atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.
55

 

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah kepala divisi 

Kesekretariatan  BPRS Al-Madinah Tasikmalaya sebagai pengelola dana CSR, 

penerima dana CSR dan nasabah  BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder merupakan sumber data kedua sesudah sumber data 

primer. Meskipun disebut sebagai sumber kedua (tambahan), dokumen tidak bisa 

diabaikan dalam suatu penelitian, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah 

ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.
56

 Pada penelitian ini sumber 

data sekundernya berupa dokumen tertulis yang ada dalam website BPRS Al-

Madinah Tasikmalaya. 

C. 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 penelititi dakakan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
57

 Teknik yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

                                                     
55

 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.69. 
56

Ibid., hlm 10. 
57

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. 

Ke-8, hlm. 137 



43 

 

 

 

1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai cirri spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang  lain. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
58

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.
59

 Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara mendalam (depth interview) 

dengan pihak terkait BPRS Al-Madinah Tasikmalaya mengenai pelaksanaan 

program CSR dengan maksud memperoleh data yang diperoleh melalui 

wawancara 

3. Dokumen 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen  

biasanya berbentuk tulisan, gambar  atau  karya-karya monumental dari seseorang. 

Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan dokumentasi  baik   berupa   catatan  maupun 

gambar yang ada diobjek penelitian yaitu  BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. 

Adapun data yang diharapkan peneliti meliputi: sejarah berdirinya, letak 

geografis, struktur organisasi, produk yang ditawarkan, informasi yang berkenaan 

dengan program CSR yang dilakukan BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Dari data- 

                                                     
58

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 308. 
59

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Bandung: PT Remaja Rosda karya,2004), hlm.180 
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data yang diperoleh kemudian peneliti memproses data tersebut untuk dijadikan 

data tambahan dalam penyusunan penelitian ini. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah diolah.
60

 

Adapun instrumen-instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. The Researcher is the key instrument Peneliti merupakan instrument kunci 

dalam penelitian kualitatif.
61

 

2. Pedoman Wawancara 

E. Uji Kredibilitas Data 

Berdasarkan penelitian ini uji kredibilitas data yang dilakukan penulis yaitu 

triangulasi, triangulasi adalah salah satu cara menuji kredibilitas data kualitatif 

untuk memperoleh data yang valid dengan melalui lintas data atau berbagai 

sumber data dan beberaapa prosedur pengumpulan data. Maka dari itu, 

triangulasi terdapat tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

trianagulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber. Berikut dibawah ini penjelasan mengenai teknik triangulasi sumber, 

yaitu:
62

 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, melalui wawancara dan 

kuesioner, peneliti melakukan wawancara untuk mencari sumber data dengan 

                                                     
60

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

223 
61

Ibid. 
62

Ibid. 
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pengelola dana CSR dan penerima dana CSR dan wawancara kepada nasabah  

BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses pencarian dan penyusunan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang 

disusun secara sistematis sehingga dapat mempermudah pembaca dalam 

memahami isi penelitian. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Dalam penelitian  

yang berjudul Analisis Syariah Enterprise Theory pada Program Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) di  BPRS Al-Madinah Tasikmalaya ini, teknik analisis yang 

digunakan peneliti adalah teknik analisis interaktif milik Miles dan Huberman. 

“Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen,  yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan”.
63 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis data, dimana pada tahap  ini  

penulis melakukan penyaringan terhadap data-data mentah yang diperoleh 

dilapangan. Reduksi data dalam penelitian yang   berjudul  Implementasi  

Corporate   Sosial  Responsibility (CSR) di  BPRS Al-Madinah Tasikmalaya ini, 

yang dilakukan, kemudian memilih hal-hal pokok dari data-data yang telah 

dikumpulkan dan memfokuskan pada hal yang dianggap penting, kemudian 

mencari tema dan polanya. Dengan demikian data-data yang telah direduksi akan 
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Ibid., hlm. 247 
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memberikan gambaran yang lebih jelas dan  akan  mempermudah  peneliti untuk 

mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah tahapan analisis kedua setelah dilakukannya reduksi 

data. Pada penelitian yang berjudul Analisis Syariah Enterprise Theory pada 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) di BPRS Al-Madinah Tasikmalaya ini 

penyajian data  dilakukan dengan mendeskripsikan data hasil observasi yang telah 

direduksi. 

3. Verifikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan 

data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut  

sebagai verifikasi data. Verifikasi data dalam penelitian yang Analisis Syariah 

Enterprise Theory pada Corporate Sosial Responsibility (CSR) di  BPRS Al-

Madinah Tasikmalaya ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti 

valid     yang dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan  atas observasi yang 

telah dilakukan. 

Adapun prosedur analisis data setelah memperoleh data adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendeskripsikan  BPRS Al-Madinah kota Tasikmalaya secara umum, 

meliputi: 

1) Sejarah dan profil perusahaan 

2) Visi dan misi perusahaa 
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3) Struktur organisasi 

4) Program yang ada di  BPRS Al-Madinah Tasikmalaya 

b. Mendeskripsikan pengungkapan dan pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility  BPRS Al-Madinah Tasikmalaya  

c. Mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan aplikasi konsep Sharia 

Enterpric Theory dalam pengungkapan dan pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility pada laporan  BPRS Al-Madinah Tasikmalaya. Menurut 

teori yang telah dikemukakan oleh Meutia dalam pengungkapan Corporate 

Social Responsibility, berikut adalah item-item yang perlu diungkapkan 

pada laporan perbankan syariah terkait Corporate Social Responsibility 

1) Akuntabilitas vertikal 

a) Adanya opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait aktivitas 

perusahaan secara umum dan Corporate Social Responsibility. 

b) Adanya pengungkapan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan 

tidak dipatuhi beserta alasannya. 

2) Akuntabilitas horizontal 

a) Nasabah; Adanya pengungkapan kualifikasi, pengalaman, kegiatan, 

renumerasi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), ada atau 

tidaknya dan jumlah transaksi atau sumber pendapatan yang tidak 

sesuai syariah beserta alasannya, adanya informasi produk dan konsep 

syariah yang mendasarinya, adanya laporan dana zakat dan qardhul 

hasan, penjelasaan dan presentase tentang pembiayaan dengan skema 

profit and loss sharing beserta jumlahnya, dan penjelasan tentang 



48 

 

 

 

kebijakan untuk mengurangi transaksi non syariah di masa 

mendatang. 

b) Karyawan; Upah dan renumerasi, adanya pemberian pelatihan dan 

pendidikan kepada karyawan beserta jumlahnya, data jumlah pegawai 

berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja 

kontrak, penghargaan kepada karyawan, kebijakan untuk 

meningkatkan spiritual keluarga karyawan, layanan kesehatan dan 

konseling bagi karyawan dan keluarganya, fasilitas lain yang 

diberikan kepada karyawan dan keluarganya. seperti beasiswa atau 

pembiayaan khusus, kebijakan non diskriminasi pada karyawan dalam 

upah, pelatihan, dan karir. 

c)  Komunitas; Pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan 

akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank syariah. Kebijakan 

pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan 

kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat di bidang agama, pendidikan dan kesehatan, upaya yang 

dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM berserta 

jumlahnya, dan sumbangan untuk membantu kelompok masyarakat 

yang mendapatkan bencana. 

d) Alam; Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu 

lingkungan, adakah dan jumlah pembiayaan terhadap usaha yang 

berpotensi merusak lingkungan beserta alasannya, meningkatkan 

kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah atau 
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program lainnya, kebijakan internal bank yang mendukung program 

hemat energi dan konservasi, kontribusi terhadap organisasi yang 

memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan dan kontribusi 

langsung terhadap lingkungan. 

d. Memberikan kesimpulan terhadap kesesuaian pengungkapan dan 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada laporan dana CSR di  

BPRS Al-Madinah Tasikmalaya 

G.  Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan untuk melakukan 

penelitian seperti pengumpulan data sampai dengan berkahirnya 

penelitian yakni dirasa cukup. 

Tabel 3. 1 

Waktu Penelitian 

No. Kegiatan 

Periode 

(2019) 

Periode  

(2021) 

Periode 

(2022) 

agu sep okt nov des jun jul agu jan 

1. Penyusunan usulan 

penelitian 

         

2. Usulan penelitian          

3. Seminar usulan 

penelitian 
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2. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses  studi  yang digunakan untuk 

memperoleh pemecahan masalah selama penelitian berlangsung.
64

 Pemilihan 

suatu lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang baik agar bisa 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk itu, suatu lokasi  

penelitian dipertimbangkan melalui mungkin tidaknya untuk dimasuki dan dikaji 

lebih mendalam. Selain itu penting juga dipertimbangkan apakah lokasi 

penelitian tersebut memberi peluang yang menguntungkan bagi peneliti untuk 

dikaji lebih mendalam. 

                                                     
64

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008), hlm. 53 

4. Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data 

b. Pengolahan data 

c. Penganalisaan data 

         

5. Pelaporan: 

a. Penyususnan 

laporan 

b. Laporan hasil 

penelitian 

         

6. Sidang skripsi          
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Tempat yang dijadikan tempat penelitian ini adalah BPRS Al-Madinah 

Tasikmalaya yang terletak di jalan Sutisna Senjaya No.99 Cikalang, Kec. 

Tawang, Tasikmalaya, Jawa barat 46113. 


