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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan 

penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang 

masalah-masalah manusia dan sosial
59

. Penelitian kualitatif menurut Strauss 

dan Corbin adalah penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang 

tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Sedangkan 

penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati.
60

 

B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang akan penulis gunakan adalah sumber data 

langsung (data primer) dan sumber data tidak langsung (data sekunder). 
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a. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini individu 

maupun kelompok, hasil observasi, kejadian dan hasil pengujian.
18

 

Data primer ini diperoleh dari KSPPS BMT Al-Ittihad berupa hasil 

dari wawancara manajer pembiayaan dan manajer akuntansi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yag didapat atau diperoleh 

penulis dari sumber yang sudah ada. Data sekunder bisa didapat dari 

berbagai sumber, misalnya biro pusat statistik atau BPS, jurnal buku, 

laporan dan lain sebagainya.
61

 Data sekunder yang akan penulis 

gunakan adalah data internal, adalah data yang menggambarkan situasi 

dan kondisi pada suatu organisasi secara iternal. Misalnya data 

keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya.
62

 Data internal 

ini diperoleh berupa laporan keuangan pada tahun buku 2017 pada 

KSPPS BMT Al-Ittihad. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 

ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 

peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penulis melakukan observasi 
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adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, 

untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku 

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap 

aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. 

Beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak 

terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. 

1. Observasi partisipasi (participant observation) adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana observer 

atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. 

2. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa 

menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau 

pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya 

dalam mengamati suatu objek. 

3. Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara 

berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus
63

 

 

Observasi adalah teknik pengumpulan dan menggali data dari 

sumber data. Sumber data tersebut berupa peristiwa, tempat atau lokasi 

dan benda serta rekaman gambar
64

.  Dalam penelitian observasi yang 

dilakukan adalah beberapa peristiwa dan gambaran terkait dengan 

penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK Nomor. 102 Pada 

Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan 

tatap muka antara pewawancara (interviwer) dan yang diwawancarai 
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(interviwee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara 

bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang 

diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah 

wawancara terstruktur, dimana proses wawancara dilakukan dengan 

menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi 

pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dalam hal ini adalah 

manajer pembiayaan dan akuntan.
65

 Wawancara ini berisi tentang 

materi-materi yang berhubungan dengan mekanisme pembiayaan 

murabahah dan praktek akuntansi yang ada di KSPPS BMT Al-Ittihad. 

Dimana dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Informan 

Dedi Hidayat selaku Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Al-Ittihad, 

dan Riseu Dania Oktaviani selaku akuntan KSPPS BMT Al-Ittihad 

Cikurubuk Tasikmalaya 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental seseorang.
66

 

Metode dokumentasi adalah cara mencari informasi data  atau 

informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkip, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, dan lain sebagainya.
67

 

Dokumen yang digunakan adalah dalam bentuk laporan keuangan 
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tahun buku 2017 KSPPS BMT Al-Ittihad yang kemudian 

dideskripsikan dan dibandingkan sesuaiannya dengan PSAK Syariah 

No. 102 tentang akuntansi murabahah. 

C. Uji Kredibilitas Data  

Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono dan Abdul, peneliti 

adalah key instrument atau alat peneliti utama
68

. Dalam penelitian kualitatif ini 

yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Kategori 

instrymen yang baik dalam penelitian kualitatif adalah instrumen yang 

memiliki pemahaman yang baik dalam metodologi penelitian, penguasaan 

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek 

peneitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Hal ini dilakukan agar 

instrumen mampu menetapkan fokus penelitian, memilih informan yang tepat 

sebagai sumber informasi data, melakukan pengumpulandata, menilai kualitas 

data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas data-data temuannya. 

Validitas adalah data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan 

dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan 

kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan 

menentukan cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang 

diperolehnya. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus benar-

benar diperlukan bagi penelitiannya. Ketepatan data tersebut tidak hanya 

tergantung dari ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, 
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tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas datanya
69

. 

Dalam penelitian kualitatif model validitas data yang sering 

digunakan adalah model triangulasi. Ada empat macam triangulasi dalam 

penelitian validitas data, yaitu :
70

 

1. Triangulasi Metode adalah teknik ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data sejenis, tetapi dengan menggunakan metode 

pengumpulan data yang berbeda. 

2. Triangulasi Peneliti adalah hasil penelitian baik data ataupun 

kesimpulan mengenai bagian tertentu atau kesimpulannya bisa 

diuji validitasnya dari berbagai macam peneliti. 

3. Triangulasi Teori dimana teknik ini menggunakan perspektif 

lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-

permasalahan yang dikaji. 

4. Triangulasi Data (Sumber) dimana peneliti wajib menggunakan 

beragam sumber data yang tersedia dalam pengumpulan data. 

Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap 

kebenarannya, bila digali dari beberapa sumber data yang 

berbeda. 
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari 

beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah 

mengumpulkan data dari informan, peneliti melakukan kroscek dengan objek 

lain maupun berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dengan 

menggunakan model triangulasi sumber akan diperoleh data yang valid dan 

maksimal. 

Dari sumber-sumber data terkait yang telah diuraikan pada sumber 

data penelitian, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang valid 

mengenai penerapan akuntansi sistem pembiayaan murabahah yang ada di 
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KSPPS BMT Al-Ittihad Cikurubuk Kota Tasikmalaya apakah sudah sesuai 

dengan ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 atau belum. Selanjutnya data-data yang 

diperoleh dari sumber data terkait, dikumpulkan guna diolah supaya bisa 

menjadi bahan-bahan yang bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan. 

D. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data merupakan suatu kegiatan penelaahan data secara 

mendalam. Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa data dapat dilakukan 

pada saat pengumpulan data walaupun pada umumnya dilakukan setelah data 

terkumpul.
71

 Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan 

menyimpulkan data, penulis mengambil teknik analisis data dengan metode 

analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat aktual, sistematis dan 

akurat
72

. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Data dan informasi 

berasal dari hasil wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi yang 

terkait dengan akad murabahah yang ada di KSPPS Al-Ittihad Cikurubuk. 

Pengumpulan data ini berpedoman pada PSAK 102 tentang akuntansi akad 

Murabahah. 

b. Mereduksi data dengan mereduksi data-data yang penting dan 

memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil wawancara kemudian dijadikan 
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transkip dan dokumen laporan keuangan dipilih yang terkait langsung 

dengan perlakuan akuntansi. 

c. Menyajikan data dalam bentuk alur perlakuan akuntansi terhadap transaksi 

murabahah mulai dari pengakuan hingga pengungkapan murabahah yang 

diterapkan oleh KSPPS Al-Ittihad Cikurubuk. Pedoman wawancara dan 

dokumen laporan keuangan kemudaian dijadikan bahan analisis deskriptif 

melalui alur penjelasan perlakuan akuntansi. 

d. Membandingkan dengan peraturan akuntansi, dalam hal ini adalah PSAK 

No 102, sehingga dapat diberikan penilaian kepatuhan KSPPS BMT Al-

Ittihad terhadap standar akuntansi tersebut. 

e. Setelah mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang ada di KSPPS 

BMT Al-Ittihad Cikurubuk dan membandingkan perlakuan akuntansinya 

dengan PSAK No 102 dan kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis 

tersebut. 

E. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian  dan penulisan laporan yang dipergunakan penulis, Insya 

Allah akan dilaksanakan dari Bulan Februari 2018 sampai dengan 

November 2018 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1  

Waktu Penelitian 

No Kegiatan 

Periode 

Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov 

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 
1 Penyusunan Usulan 

Penelitian 
          

2 Usulan Penelitian           
3 Seminar Usulan 

Penelitian 
          

4 Pelaksanaan 

Penelitian 
          

 a. Pengumpulan 

Data 
          

 b. Mengorganisasi
kan dan 

mendeskripsika

n data 

          

 c. Penganalisaan 

data 
          

5 Pelaporan            
 a. Penyusunan 

Laporan 
          

 b. Laporan Hasil 

Skripsi 
          

6 Sidang Skripsi           

 

2. Tempat Penelitian 

Dalam rangka penulis melakukan penelitian untuk mencari dan 

memperoleh data yang diperlukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

ini, penulis mendapatkan izin penelitian di KSPPS BMT Al-Ittihad 

Cikurubuk Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Pasar. Cikurubuk, 

Linggajaya, Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat 46181 

 


