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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

 Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian tentang kesesuaian Akad Ijarah 

dengan Fatwa DSN-MUI dan PSAK No.107 adalah sebagai berikut Tempat 

Penelitian: BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

 

B.  Sumber Data  

 Di bawah ini adalah metode-metode penelitian yang penulis gunakan agar 

mendapatkan hasil data yang diperlukan :  

1. Data primer 

 Yaitu perolehan sumber data penelitian yang penulis dapat secara 

langsung dari pihak BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

2. Data sekunder 

 Yaitu perolehan sumber data penelitian yang penulis dapat secara 

tidak  langsung melalui media penghubung seperti buku, dokumen, dan 

sumber lain  yang bersangkutan dengan penelitian. 

 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis  melakukan  pengumpulan data  pada  penelitian  ini  

 berdasarkan 3 metode, yaitu: 

1. Observasi 

 Adalah teknik perolehan data yang bersifat langsung, dimana 

penulis melihat langsung pada kinerja yang ada di instansi terkait, 

sehingga bisa ditelusuri prosedur pelaksanaan Akad Ijarah di BMT 

Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

2. Wawancara 

 Merupakan teknik perolehan data oleh penulis yang dilakukan 

dengan cara  mengajukan pertanyaan-pertanyaan  secara  langsung 
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mengenai penelitian penulis kepada staf yang ada di instansi terkait dan 

mengetahui tentang sistem pembiayaan Ijarah. 

3. Studi Kepustakaan 

 Adalah teknik pengambilan data yang mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, sumber buku-buku yang berkaitan dengan 

kasus pada ruang lingkup penelitian ini.  

 

D.  Teknik Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan penelitian ini dengan cara menganalisis 

kejadian yang terjadi dalam penelitian menggunakan metode deskriptif analisis 

yaitu menganalisis suatu penelitian berdasarkan fakta yang numpuk adanya. 

Untuk dapat menganalisis data  yang  telah penulis peroleh dari berbagai 

macam sumber, maka  data  tersebut  penulis  olah  dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan penyeleksian dan pengelompokan data yang ada sesuai 

dengan kebutuhan untuk menjawab masalah di dalam penelitian  

2. Melakukan pengelolahan data sesuai dengan masalah yang ada di dalam 

penelitian 

3. Melakukan analisis data dengan menggunakan kata-kata yang 

sederhana untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian. 

4. Melakukan upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang 

ditemukan dari data penelitian. 

 

 


