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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena analisis data yang 

dilakukan tidak untuk menerima atau menolak hipotesis melainkan berupa 

deskripsi atas gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka. 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat 

postpositivisme. Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

alamaiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013:1). 

Metode penelitian kualitatif disebut metode naturalistis karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi alamiah (Sugiyono, 2013:8). 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengeksplor dan memotret situasi 

sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 

2011:7). 

B. Keterlibatan Peneliti 

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah dan apa adanya, tidak ada 

manipulasi dari peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi 

perubahan pada obyek tersebut. Peneliti sebagai instrumen kunci karena 

instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Kehadiran peneliti di lapangan sangat dibutuhkan dan harus memaparkan 

secara eksplisit dalam laporan penelitian. 
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C. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan diantaranya dokumentasi.  

Metode dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh berupa 

dokumen atau catatan. Dalam hal ini peneliti memperoleh data berupa laporan 

keuangan BMT, gambaran umum BMT, produk BMT dan struktur BMT 

tahun 2017. 

D. Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan data sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data yang terkait dengan laporan keuangan BMT “X” 

2. Membandingkan data laporan keuangan antara BMT “X” dengan SAK 

yang berlaku, yaitu SAK ETAP dan SAK Syariah antara lain Neraca, 

Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, 

Laporan Sumber dan Penggunaaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan 

Penggunaaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas laporan keuangan 

3. Menarik kesimpulan. Dalam pengambilan kesimpulan diarahkan kepada 

hal-hal umum untuk mengetahui jawaban dari suatu permasalahan. 

E.  Keabsahan Temuan 

 Abdillah (2018:129) validitas adalah ciri utama keilmihan dalam penelitian. 

penelitian. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 

terhadap data penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam 

penelitian kualitatif. 
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Cara yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data adalah metode 

trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada (Sugiyono, 2016:241). 

Triangulasi terdiri dari : 

1. Triangulasi metode 

 Adalah membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. 

2. Triangulasi antar peneliti 

 Adalah melibatkan peneliti lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan 

analisis data. 

3. Triangulasi sumber data 

 Adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode 

dan sumber perolehan data. 

4. Triangulasi teori 

 Adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. 

Informasi tersebut dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan 

untuk menghindari bias individu peneliti atas temuan yang dihasilkan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa uji keabsahan 

data dengan menggunakan metode triangulasi akan lebih meningkatkan 

kekuatan data jika dibandingkan dengan satu pendekatan.  

 


