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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis  Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field  

research), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan 

mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. 

(Nasution, 2002, hlm. 5 ) Dan dalam penelitian yang akan diamati adalah 

prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Mitra Utama Jepara. Serta 

untuk menemukan kajian hukum positifnya dan mencari kesesuaiannya, penulis 

menggunakan hukum Islam dengan pendekatan fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Mudharabah. 

1.2 Data dan sumber data 

a. Data primer  

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan 

menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek 

sebagai sumber informasi yang dicari. (Azwar, 2001, hlm. 91 ) Data tersebut 

diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak KSPPS BMT Mitra 

Utama yang diwakilkan oleh manager. Dengan data ini penulis mendapatkan 
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gambaran umum tentang KSPPS BMT Mitra Utama dan penjelasan mengenai 

prosedur pembiayaan  mudharabah. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi 

yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

bahan kepustakaan. Dalam hal ini, penulis mengkaji data-data yang didapat 

melalui riset dan wawancara langsung, yaitu meneliti tentang dokumen-dokumen 

yang ada, dan fatwa nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan 

mudharabah. 

1.3 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian pada kantor pusat KSPPS BMT Mitra Utama Jepara yang 

berlokasi di Jln. RMP. Sosrokartono KM. 01 Pengkol Kabupaten Jepara. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk menjawab problematika penelitian, maka diperlukan data. Untuk 

memperoleh data yang dimaksud, seorang peneliti biasanya menggunakan 

instrument untuk mengumpulkan data. (Muhammad Idrus, 2009, h. 99) Sesuai 

dengan keperluan penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode, diantaranya 

yaitu : 

a. Observasi 

Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, 

memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal 

lain yang menjadi sumber data. (Riyanto, 2004, h.70) Dalam hal ini peneliti 

langsung ke lapangan yakni di KSPPS BMT Mitra Utama Jepara. 



35 
 

 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari 

data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, dan yang lainnya. (Soewadji, 2012) Berkaitan 

dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen, maupun brosur 

yang relevan, seperti brosur mengenai produk di KSPPS BMT Mitra Utama, 

dokumen-dokumen lain dari KSPPS BMT Mitra Utama. Serta buku-buku lain 

yang berkenaan dengan hukum Islam, seperti dokumen fatwa nomor 07/DSN-MU 

I/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah. 

c. Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk 

mendapatkan informasi atau data dari interviewee atau responden dengan 

wawancara secara langsung face to face, antara interviewer dengan interviewee. 

(Sugiyono, 2011) Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 

pihak dari KSPPS BMT Mitra Utama atau manager yang terkait masalah yang 

penulis teliti. 

1.5 Metode Analisis Data 

Adapun metode analisis yang akan penulis gunakan adalah metode analisis 

deskriptif dengan fatwa nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mudharabah dan membandingkan prosedur tersebut dengan prosedur Pembiayaan 

Mudharabah di KSPPS BMT Mitra Utama yang ada kemudian ditarik kesimpulan 

dari hasil analisis tersebut. 

 


