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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan 

paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Dalam 

paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, 

kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma yang demikian disebut 

paradigma postpositivisme. Paradigma sebelum nya disebut paradigma 

positivisme dimana dalam memandang gejala, lebih bersipat tunggal, statis, 

dan konkrit. Paradigma postpositivisme mengembangkan metode penelitian 

kualitatif, dan positivisme mengembangkan metode kuantitatif. Metode 

penelitian kualitatif ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, disebut juga 

sebagai sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih 

banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut 

sebagai metode kualitatif karena data yang di kumpulkan dan analisisnya 

lebih bersifat kualitatif. (Sugiono, 2017, hal. 8-9)  

Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan 

penelitian kualitaif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai engan menggunakan prosedur-prosedur 

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

kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial, 

danlain-lain. Pendekatan ysng sistematis dan subjektif yang digunakan 

untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah makna. 

Hasilnya adalah diharapkan akan dapat memperoleh pemahaman penomena 

tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami penomena tersebut. 

(Sujarweni, 2015, hal. 21)  
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Tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami 

fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa 

penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut 

dalam bentuk rangkaian kata yang paa akhirnya akan menghasilkan sebuah 

teori. 

B. Tempat dan Lokasi penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT bina ihsanul fikri  

yogyakarta.  Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam hal ini adalah 

pimpinan, kepela bagian, karyawan, dan nasabah KSPPS BMT bina ihsanul 

fikri yogyakarta. Sebagai obyek penelitiannya adalah manajemen strategi 

KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dalam perspektif syariah. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat 

dikumpulkan pada setting alami (natural setting), pada laboratorium dengan 

metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu 

seminar, diskusi, dijalan dan lai-lain. Bila dilihat dari sumber datanya maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber skunder. 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutya 

bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan 

keempatnya. (Sugiono, 2017, hal. 104-105) 
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Untuk memperoleh data yang diharapkan dalam penelitian ini, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakn peneliti adalah : 

1. Wawancara 

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi 

dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka 

ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara 

pewawancara dengan orang yang di wawancarai, dengan ataupun tanpa 

menggunakan pedoman. (Sujarweni, 2015, hal. 31)  

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat 

dalam penelitian. Untuk menggali informasi maka peneliti 

mewawancarai  

Manajer BMT BIF :   Bapak saifu Rijal  

Kepala bagian BMT BIF :  Bapak Taufik Kuncoro 

Karyawan BMT BIF :   Ibu Istiani  

Nasabah BMT BIF :   Bapak Kusmantoro 

          Bapak Taufikhurahman 

Jumlah karyawan KSPPS BMT BIF berjumlah 35 orang untuk di KPPS 

BMT BIF pusat, sedangkan untuk di KSPPS BMT BIF cabang mencapai 

100 orang.   

Menurut Yunus (2010) agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa 

tahapan yang harus dilalui yaitu: 

a. Mengenalkan diri 

b. Menjelaskan maksud kedatangan 

c. Menjelaskan materi wawancara 

d. Mengajukan pertanyaan 

2. Studi dokumen 

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan datakualitatif 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan bebentuk 

dokumentasi. Sebagian besar dat berbentuk surat, catatan harian, arsip 

foto, hasil rapat, cinderamata, junal kegiatan, dan sebagainya.  
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Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, 

surat-surat pribadi,buku atu catatan harian, memorial, kliping, dokumen 

pemerintah atau swasta, data di server an flashdisk, data tersimpan 

diwebsite, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga dapat di pakai untuk menggali 

informasi yang terjadi di masa silam. (Sujarweni, 2015, hal. 32-33) 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. 

Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi 

data tinggi sekali.  

Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga 

teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Berdasarkan 

hal tersebut maka dapat dikemukakan disini bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuta kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri. (Sugiono, 2017, hal. 129-131)  

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi kode atau tanda, dan 

mengatagorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus 

atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, 

data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa 

disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.setelah data 

terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat 

penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak 

ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan 

yang sistematis. Menurut miles (1994) dan faisal (2003) analisis data 



50 
 

dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data 

terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. (Sujarweni, 2015, hal. 

33-34)  

Analisis data langsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan 

data dengan alur tahapan sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berasarkan data yang diperoleh 

direduksi, dirangkung, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada 

hal-hal yang penting. Data hasil mengiktisarkan dan memilah-milah 

berdasarkan satuan konsep, tema, dan katagori tertentu akan 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga 

mempermuda penelitian untuk mencari kembali data sebagai tambahan 

atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. 

2. Penyajian data  

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan 

dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan penelitian 

untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya. 

3. Penyimpulan dan verifikasi 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan 

reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan 

secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang 

diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-

tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki yang kuat. 

Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan 

untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, 

diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota. 

4. Kesimpulan akhir 

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang 

telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh 

setelah pengumpulan data selesai. (Sujarweni, 2015, hal. 34-35) 
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