BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pemilihan dan Penetapan Sumber Penelitian
Dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti menentukan sumbersumber data serta sumber penelitian, di mana sumber data tersebut dapat
ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan, pengumpulan data
untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batasan
ruang. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan pengumpulan data dimanapun
manakala tersedia kepustakaan yang sesuai dengan objek material penelitian.
Sumber penelitian pustaka ditetapkan oleh peneliti pada perpustakaan, bukubuku dan internet dan lain sebagainya.
Dari berbagai sumber tersebut, perpustakaan sebagai salah satu
sumber data kepustakaan yang paling kaya dan mudah ditemukan.
Konsekuensi ini peneliti melakukan pendekatan sistem informasi kepustakaan,
baik melalui sistem administrasinya maupun melalui media elektroniknya1.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian ekonomi Islam interdisipliner
dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut
metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi
1
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yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena
pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang
antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang
terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.2
Di samping itu, menurut Creswell, metode penelitian kualitatif
dibagi menjadi lima macam yaitu fenomenologis, teori grounded, etnografi,
studi kasus dan naratif. Adapun fenomenologis adalah merupakan salah satu
jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan pengumpulan data
dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan
dalam pengalaman hidupnya. Teori grounded adalah merupakan salah satu
jenis metode kualitatif, di mana peneliti dapat menarik generalisasi (apa yang
diamati secara induktif), teori yang abstrak tentang proses, tindakan atau
interaksi berdasarkan pandangan dari partisipan yang diteliti. Etnographi
adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti
melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah
melalui observasi dan wawancara. Studi kasus adalah merupakan salah satu
jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan eksplorasi secara
mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang
atau lebih. Sedangkan penelitian naratif adalah merupakan salah satu jenis
penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang
individu atau lebih untuk memperoleh data tentang pemikiran dan sejarah
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perjalanan dalam kehidupannya.3 Dengan demikian maksud dalam penelitian
di sini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang naratif
sebagaimana yang dimaksud oleh Creswell. Oleh karena itu peneliti ini
menghadapi sumber data yang berupa buku-buku yang jumlahnya sangat
banyak, sehingga memerlukan metode yang memadai. Untuk itu dalam
penelitian kepustakaan, untuk mengumpulkan data harus dilakukan secara
bertahap, sebab jikalau tidak, maka peneliti akan menghadapi kesulitan yang
besar.

C. Sumber Data dan Klasifikasi Perpustakaan
Pengumpulan data yang bersumber pada kepustakaan, peneliti
lebih dahulu mengenal perpustakaan secara lebih baik, termasuk sistem
pelayanan, sistem penyusunan literatur dan klasifikasi buku yang dianut
oleh perpustakaan.
Tahap pertama sebelum peneliti bekerja mengumpulkan data,
harus diperhatikan kualifikasi sumber data yang relevan dengan penelitian
yang dilakukan. Sumber data peneliti diklasifikasikan menjadi dua macam
yaitu:
a. Sumber data primer, 4 yaitu buku-buku yang secara langsung berkaitan
dengan objek material penelitian ini yaitu buku-buku yang mengupas dan
membahas tentang musha>rakah mutana>qis}ah secara langsung, antara lain :
3
4
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Transaksi Bisnis Kontemprorer Perbankan Syariah Konstruk dan Model
Teori Menuju Praktik, Understanding Islamic Finance, Fiqih Keuangan
Islam, Manajemen Risiko, Fatwa DSN Nomor. 08/DSN-MUI/IV/2000, dan
lain-lain.
b. Sumber data sekunder 5 , yaitu; sumber data yang berupa buku-buku serta
kepustakaan yang berkaitan dengan objek material penelitian, akan tetapi
tidak secara langsung merupakan karya yang menjadi objek penelitian.

D. Karakteristik penelitian
Karakteristik

penelitian kualitatif adalah,

peneliti

secara

langsung terjun dalam melakukan penelitian, bahkan peneliti adalah
sebagai kunci instrument 6 . Hal ini mengandung konsekuensi bahwa
peneliti aktif dan terlibat langsung dalam penelitian. Terutama dalam
penelitian kepustakaan, peneliti tidak dapat menggunakan tenaga lain
sebagai pembantu dalam melakukan pengumpulan data, dan jikalau ini
dilakukan maka peneliti akan mengalami kesulitan besar. Hal ini
disebabkan dalam pengumpulan data kepustakaan, senantiasa dilandasi
oleh keterangan atau dugaan sementara yang membimbing kearah
jalannya pengumpulan data, yang kalau dalam penelitian kuantitatif
disebut sebagai 'hipotesis'. Dalam hubungan ini ada sementara peneliti
mengistilahkan dengan 'hipotesis kerja'.
5
6
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Konsekuensi penelitian kualitatif model ini, sebagaimana
dikatakan oleh Andi Prastowo bahwa, peneliti sebagai instrumen
utama,

7

maka dalam proses pengumpulan data peneliti senantiasa

melakukan analisis data, meskipun setelah pengumpulan data juga
dilakukan analisis lebih lanjut. Hal ini sebagai tindak lanjut dari dugaan
sementara yang telah ditentukan oleh peneliti. Oleh karena itu setelah
dilakukan proses pengumpulan data yang pertama peneliti akan mengetahui
keterkaitan dengan unsur-unsur yang lainnya, sehingga jika dalam sejumlah
besar data senantiasa menunjukkan fenomena yang sama, maka peneliti harus
segera menentukan dugaan sementara berikutnya yang terkait dengan
pengumpulan data .

E. Prosedur Dan Langkah Penelitian
Dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berkaitan
dengan memilih topik, masalah, kajian pustaka,

menetapkan instrumen,

pelaksanaan penelitian pustaka dan lapangan, pengolahan, menganalisis data
dan langkah terakhir membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini dilakukan
dengan kolaborasi tahap-tahap meliputi langkah-langkah sebagaimana dalam
tabel 3.1 sebagai berikut:8
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Tabel 3.1 Tahapan Kolaburasi Penelitian
Memilih topik, masalah, Menentukan topik dengan mengkaji paradigma
dan kajian

dan fenomena empirik
Menetapkan fokus inquiri
Menentukan unit analisis / kategori, sub unit
analisis / sub-kategori
Mengembangkan pertanyaan inquiri

Menetapkan

Menentukan teknik pengumpulan data

instrumentasi

Memilih informan dari tiap unit analisis
Menyiapkan instrumen pedoman
Observasi / partisipasi / wawancara / studi
dokumentasi

Pelaksanaan penelitian

Pengurusan izin
Observasi partisipasi,
triangulasi

studi

dokumen

Mempersiapkan catatan lapangan dan FGD
Pengolahan
dan
menganalisis data

Reduksi data
Display
Analisis

Hasil Penelitian

Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi

dan
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F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian interdisipliner tipe penelitian kepustakaan,
sebenarnya tidak ada satu teknik dan instrumen penelitian yang baku
seperti dalam penelitian kualitatif. Namun, hal ini bukan berarti dalam
penelitian agama interdisipliner tanpa teknik dan instrumen sama
sekali. Dalam penelitian hasil dari pekerjaan yang sepontan, tanpa
bimbingan akal. Tidak ada seorangpun peneliti yang berpikir kemudian
tidak serius dalam menulis laporan penelitian. Akal manusia akan
memberikan bimbingan, bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan
secara sistematis dan dengan cara yang sesuai dengan objeknya 9.
Oleh

karena

itu

dalam

penelitian

kepustakaan

agama

interdisipliner ini, peneliti menggunakan suatu teknik tertentu untuk
menghasilkan penelitian bersifat sistematis dan objektif.
1. Instrumen Penelitian10
Pelaksanaan penelitian terutama dalam pengumpulan data
dilakukan peneliti secara efektif dan efisien, dengan menggunakan
instrumen yang memadai. Sumber data yang berupa kepustakaan
tidak semuanya mudah untuk didapatkan. Selain itu tidak semua
buku sebagai sumber data mudah untuk segera dimiliki oleh peneliti.
Dalam hubungan ini tahap pertama peneliti pengumpulan data dalam
bentuk data verbal simbolik, yang berupa naskah-naskah yang belum
9

Ibid. 75.
Ibid 88.

10

86

dianalisis. Dalam proses pengumpulan data ini peneliti menghadapi
data penelitian yang menumpuk dan memerlukan penanganan lebih
lanjut.
Dalam hubungan dengan pengumpulan data yang berupa data
verbal simbolik, yang berupa naskah-naskah peneliti menggunakan alat
rekam, foto copi, magic scane. Namun tidak semua lokasi sumber data
dapat terjangkau oleh alat foto copi, sebab mengingat alat ini cukup besar,
dan belum tentu buku yang merupakan sumber data dapat dibawa ke luar
lokasi perpustakaan. Hal ini dapat diakukan peneliti dengan bekerjasama
dengan petugas perpustakaan dalam proses penggandaan buku tersebut.
Jikalau tidak memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan alat scanner yang
relatif kecil.
Instrumen berikutnya yang peneliti gunakan dalam penelitian
kepustakaan adalah kartu data. Instrumen ini sangat murah, mudah didapat
dan cukup fleksibel untuk dibawa ke mana-mana. Kartu data dapat
diperoleh di toko-toko kertas dengan harga yang sangat murah, atau dapat
membuat sendiri, yaitu kertas tebal (seperti kertas cover), dengan bentuk
empat persegi panjang ukuran kira-kira 10 cm x l5 cm.
2. Teknik Pengumpulan Data11
Pelaksanaan proses pengumpulan data, peneliti menentukan
lokasi-lokasi sumber data, antara lain perpustakaan, pusat penerbit harian,
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serta pusat-pusat studi. Setelah menentukan lokasi sumber data, mulailah
melakukan pengumpulan data.
Dalam proses pengumpulan data, kegiatan utama peneliti adalah
membaca dan mencatat informasi yang terkandung dalam data. Oleh karena
itu instrumen yang relevan digunakan adalah kartu-kartu data. Membaca
pada prinsipnya memiliki tujuan utama untuk mencari keteranganketerangan yang berkaitan dengan data penelitian. Selain itu membaca juga
akan memberikan keluasan pandangan, terutama dalam hubungannya
dengan objek formal penelitian. Buku-buku yang dibaca selain berkaitan
langsung dengan objek material penelitian, juga berkaitan dengan objek
formal penelitian, bahkan juga dengan bidang-bidang lain yang relevan.
Data ini penting dalam rangka untuk memperluas pandangan dalam
penulisan laporan penelitian.
Dalam penelitian kualitatif, yang mengambil objek material
kepustakaan, peneliti mengahadapi sejumlah besar sumber data kepustakaan
yang harus diteliti, dan diinventarisasikan sebagai data penelitian. Tugas
utama peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam
sumber data kepustakaan tersebut. Oleh karena itu tahap pertama dalam
pengumpulan data adalah membaca peta penelitian yang telah dibimbing
oleh dugaan atau keterangan sementara. Tahapan-tahapan dalam penelitian
ini sebagai berikut12, yaitu:

12
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a. Tahap pertama membaca pada tingkat simbolik.
Kegiatan membaca pada

tingkat

pertama

ini

peneliti

menyelesaikan bacaan sejak dari bab awal sampai bab akhir untuk setiap
buku sebagai sumber data, sebab jikalau dilakukan demikian maka
peneliti akan memerlukan waktu yang cukup banyak, dan pekerjaan
proses pengumpulan data akan mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan
peneliti akan kehilangan peta penelitian sehingga proses pengumpulan
datapun tidak memiliki arah yang jelas.
Oleh karena itu, Tahap pertama dalam membaca dilakukan
pada taraf simbolik, artinya tidak perlu dilakukan secara menyeluruh
terlebih dahulu, melainkan menangkap sinopsis dari isi buku, bab yang
menyusunnya, sub bab sampai pada bagian-bagian terkecil dalam buku.
Cara membaca yang pertama adalah dengan membaca judul buku,
kemudian daftar isi yang ada dalam buku tersebut. Dengan membaca
daftar isi dalam buku tersebut, peneliti akan mengetahui bab atau sub bab
mana yang kiranya relevan untuk diangkat sebagai data-data penelitian.
Tahap membaca pada taraf simbolik ini penting untuk
memenuhi peta penelitian dan mengembangkan peta penelitian.
Membaca pada tingkat simbolik ini tidak perlu diberikan uraian yang
panjang lebar, melainkan cukup singkat yang mampu menangkap
kategori atau sub kategori dari data yang dikumpulkan. Dalam proses
pengkodean yang terpenting peneliti memperhatikan sistematisasi dari
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peta penelitian, sehingga setiap kategori data dalam penelitian tersusun
dalam suatu sistem sehingga memudahkan pengolahan data.
b. Tahap kedua, membaca pada tingkat semantik13.
Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti melaksanakan
kegiatan membaca pada tingkat semantik, peneliti mengumpulkan data
dengan membaca lebih terinci, terurai dan menangkap esensi dari data
tersebut. Hal ini memerlukan ketekunan dan kerja dengan waktu yang
cukup lama.
Dalam proses membaca pada pengumpulan data ini setiap
membaca pada poin-poin sumber data, atau setiap kategori data
dilakukan proses analisis. Naskah yang dibaca yang merupakan sumber
data lazimnya dalam wujud naskah yang uraiannya cukup panjang dan
lebar. Susunan makna yang ada dalam karya keagamaan itu belum sesuai
dengan peta penelitian yang telah dibuat oleh peneliti.
c. Tahap ketiga mencatat data pada kartu data14
Dalam penelitian kualitatif studi kepustakaan, pada taraf
pengumpulan data dilakukan analisis lebih lanjut. Pada proses
pengumpulan data peneliti melakukan analisis terhadap data yang
dikumpulkan, mengingat data kepustakaan merupakan uraian yang
panjang dan lebar. Dalam proses analisis peneliti menangkap inti setiap
kategori data yang dikumpulkan. Analisis pada taraf ini masih bersifat
13
14
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panataan menyangkut setiap kategori data, belum melakukan analisis
dalam hubungannya dengan kategori-kategori data lainnya.
Proses perekaman dan pencatatan data pada kartu-kartu data
tersebut untuk melakukan perekaman data secara sistematis dan
terorganisir dengan baik, agar memudahkan pemantauan jalan penelitian.
d. Tahap keempat mencatat data secara quotasi15
Mencatat data secara quotasi adalah mencatat data dari sumber
data dengan mengutip secara langsung, tanpa mengubah sepatah katapun
dari sumber data, atau dengan lain perkataan tanpa mengubah sepatah
katapun dari penulis (tokoh agama / filosof), yang menulis karya
tersebut.16
Data seperti ini lazimnya menyangkut terminologi yang
sifatnya strategis, atau bahkan yang esensial. Hal ini dimaksudkan
untuk lebih menjadikan data lebih objektif. Model pencatatan seperti
ini menyangkut terminologi-terminologi kunci, sehingga dapat
dikembangkan suatu interpretasi yang secara lebih luas.
e. Tahap ke lima mencatat secara paraphrase
Mencatat data secara paraphrase, peneliti menangkap inti sari
data kemudian mencatatkan pada kartu data, dengan menggunakan
kalimat atau kata-kata yang disusun oleh peneliti sendiri 17 Proses
pencatatan ini dilakukan dengan pertama-tama membaca naskah
15

Ibid, 101-102.
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karya tokoh tertentu sebagai objek material penelitian, sebagian demi
sebagian. Setelah peneliti membaca kemudian melakukan analisis dengan
proses verstehen untuk menangkap inti sari dari data yang berupa uraian
yang panjang dan lebar tersebut. Setelah dipahami kemudian peneliti
membuat suatu uraian yang memuat inti sari dari makna data yang
ditangkapnya dari proses membaca dan memahami.
f. Tahap keenam mencatat secara sinoptik18
Proses mencatat data secara sinoptik, dilakukan dengan cara
membuat ikhtisar atau summary. Setelah peneliti membaca bagian atau
sub bagian data kategori tertentu, kemudian peneliti membuat suatu
ringkasan atau sinopsis. Meskipun sinopsis ini merupakan ringkasan
dan data yang dibaca peneliti, namun harus diperhatikan bahwa hasil
sinopsis ini benar-benar memuat unsur-unsur yang persis sama secara
logis, sebagaimana terkandung dalam data cara kerja pencatatan.
g. Tahap ke tujuh mencatat secara precis
Metode pencatatan data ini sebagai kelanjutan dari pencatatan
secara sinoptik. Setelah melakukan pengumpulan data dengan proses
pencatatan

secara

sinoptik,

peneliti

masih

menghadapi

hasil

pengumpulan dengan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu selain
peneliti mengelompokkan berdasarkan kategori-kategorinya, peneliti
kemudian membuat ringkasan lebih lanjut dari sinopsis-sinopsis pada

18

Ibid, 125.
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setiap kategori data, unsur nilai agama dan ekonomi, nilai budaya,
epistemologi (pengetahuan), aksiologi, etika, dan unsur-unsur lainnya.
Proses pencatatan secara precis ini merupakan pemadatan lebih lanjut
dari pencatatan secara sinopsis.
h. Tahap ke delapan sistem pengkodean19
Dalam proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif
kepustakaan, selain peneliti melakukan pencatatan juga melakukan analisis.
Konsekunsinya sudah dapat dipastikan data semakin lama semakin
bertumpuk dan memerlukan penanganan dan pengendalian secara
sistematik.
Oleh karena itu data yang berupa catatan-catatan agar tidak
menumpuk dan campur aduk, peneliti kendalikan dengan cara
memberikan kode pada setiap kartu-kartu data. Cara pemberian kode
sebenarnya tidak ada suatu tuntunan yang baku, akan tetapi yang
terpenting adalah data dapat dikendalikan, diinventarisir sesuai dengan
kerangka peta penelitian. Kerangka peta penelitian sesuai dengan
keterangan sementara yang dikembangkan secara terinci terdapat unsurunsur yang memiliki hubungan, unsur-unsur tersebut merupakan suatu
sistem, yang akan dibuktikan melalui penelitian.

19

Ibid. 21
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i. Tahap ke sembilan pengkodean sumber pustaka
Selain pengkodean yang berkaitan dengan isi pemikiran
keagamaan, juga sangat penting untuk menginventarisasi sumber
kepustakaan. Meskipun dalam pengumpulan data dengan mencatat pada
kartu-kartu data sudah ditulis sumber pustaka, maka harus dilakukan
inventarisasi sumber kepustakaan.
Dengan demikian, mengingat dalam proses pengumpulan data
yang berupa sumber kepustakaan, maka data yang terkumpul merupakan
data verbal, yaitu merupakan ungkapan kalimat yang panjang. Meskipun
telah dilakukan analisis selama pengumpulan data dan dilakukan reduksi
pengendalian sumber pustaka, tanpa membuat inventarisasi khusus untuk
sumber kepustakaan.
Dalam

suatu

pelaksanaan

penelitian,

peneliti

dapat

mengkalkulasi, satu tema penelitian untuk tingkat disertasi misalnya 100
buku kepustakaan, 20 jurnal dan 20 sumber data lainnya. Jikalau satu
buku saja dalam proses pengumpulan data memerlukan 50 kartu data,
maka peneliti akan menghadapi 7000 kartu data. Oleh karena itu untuk
memudahkan peneliti dalam mengendalikan dan memantau sumber
kepustakaan, maka peneliti harus membuat kartu inventarisasi sumber
kepustakaan. Selain untuk memudahkan pemantauan terhadap sumber
data kepustakaan, manfaat praktis yang lain adalah memudahkan peneliti
untuk membuat laporan penelitian terutama pada bagian daftar pustaka.
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Dalam pembuatan laporan peneliti tinggal mengkalkulasi jumlah sumber
pustaka, mengklasifikasi sesuai abjad, mendisplay dan tinggal menulis
pada laporan penelitian.

G. Teknik Analisis data
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini mengikuti model,
Miles & Huberman, 20 dan analisis data Hermeneutika 21 . Masing-masing
diuraikan dengan penjelasan di bawah ini.
1. Analisis data Model Miles and Huberman.
Dalam analisis data, Miles and Huberman mengemukakan
bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif,
sehingga datanya sudah jenuh atau cukup. Aktivitas dalam analisis data,
yaitu reduction, display, dan conclusion drawing / verification. Langkahlangkah analisis ditunjukkan pada gambar 3.2.

20
21

Matthew B. Miles, Qualitative Data Analysis (London; Sage Publications, t.th), 89.
Nawawi, Metoda Penelitian, 90.
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Gambar 3.2. Analisis Data: Model Diagram Alir (Flow Model)
Periode pengumpulan
Data

Reduksi
Data
Antisipasi

Selama

Setelah

ANALISIS
Display Data
Selama

Setelah

Kumpulan/Verifikasi
Selama

Setelah
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Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peneliti
melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipasi sebelum
melakukan reduksi data. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data
ditunjukkan pada gambar 3.3 berikut :
Gambar 3.3 Komponen Dalam Analisis Data

Tahapan analisis data model interaktif dari Miles and Huberman22 dengan
langkah-langkah tersebut dia atas.
2. Pengumpulan data
Dalam
wawancara,

pengumpulan

observasi

dan

data
studi

peneliti

melakukan

dukumentasi

dan

dengan
kemudian

menganalisisnya. Sebagaimana proses yang dikemukakan sebelumnya
dalam teknik pengumpulan data. Hal ini merupakan proses antar jaringan
yang erat dan harus terjadi secara bergantian karena analisis mengarahkan

22
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97

pengambilan sampel data. Peneliti sebelum menganalisis data yang telah
dikumpulkan ada 4 (empat) pemikiran penting, yaitu:
a. Melakukan analisis data secara fakta adalah membuat interpretasi dan
ada alasan yang kuat untuk ini. Secara aktual ilmiah lebih merupakan
suatu penciptaan atau pengembangan dari suatu imitasi, konsep dan teori
yang belum ditemukan dalam realitas tetapi harus dibangun.
b. Sementara kita mengatur prosedur dan teknik ini sebelum melakukan
penerapan secara kaku. Prosedur tersebut tidak bersifat mekanis atau
otomatis juga tidak membuat suatu perhitungan yang menjamin untuk
memberikan hasil.
c. Secara fakta suatu teknik umum yang merupakan sentral untuk semua
prosedur pengkodean dan yang membantu menjamin kemudian meng
gunakan prosedur adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
d. Sangat disarankan setelah membaca pengkodean, harus mempelajari
setiap bagiannya secara detail. Setiap prosedur harus dipahami sebelum
proses berikutnya adalah reduksi data.
3. Reduksi Data
Setiap peneliti dalam melakukan reduksi data akan dipandu oleh
tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah
pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian,
menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum
memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam
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melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon–
pohon atau tumbuhan–tumbuhan dan binatang–binatang yang belum dikenal
selama ini, justru dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.
Reduksi

data

merupakan

proses

berpikir

sensitif

yang

memerlukan kecerdasan dan keluasaan wawasan yang tinggi. Peneliti
melakukan reduksi data dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain
yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan
berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai
temuan dan pengembangan teori yang signifikan.
4. Penyajian Data
Dalam menyajikan data, peneliti memahami apa yang terjadi,
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami
peneliti tersebut, selanjutnya peneliti melakukan penyajian data selain
dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network
(jejaring kerja) dan chart.
Dalam prakteknya ilustrasi yang diberikan berkaitan dengan
fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang
ditemukan peneliti pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung
agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka
peneliti selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki
lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Setelah
peneliti lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu
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didukung oleh data pada saat dikumpulkan dilapangan. Bila pola-pola yang
ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut
menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya
disajikan (display) pada laporan akhir penelitian ini.
5. Conclusion Drawing Dan Verification
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

23

adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display didukung
oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang
kredibel. Secara konkrit analisis data dalam penelitian melalui beberapa
tahapan penting, yaitu:
Pertama, memeriksa dan merevisi catatan lapangan yang dikumpulkan,
observasi maupun analisis dokumen. Pada saat pengumpulan data, informasi
yang direkam masih dalam keadaan tidak terstruktur dengan baik karena
keterbatasan waktu untuk menulis informasi secara lengkap, sehingga data
tersebut perlu direvisi sebelum dimasukkan ke dalam transkrip data.
Kedua, pembuatan transkrip data. Pada tahap ini dilakukan pengetikan data
(menggunakan komputer) dalam bentuk transkrip data dengan mengunakan
format yang meliputi kolom nomor unit dan kolom data. Kolom nomor unit
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dimaksudkan untuk mempermudah pelacakan posisi data dalam transkrip
data Nomor unit dimulai dari angka 001 dan seterusnya sampai batas akhir
data yang dimasukkan ke dalam transkrip data. sedangkan kolom data
dimaksudkan untuk pengetikan seperangkat data yang diringkas dari catatan
lapangan dan telah direvisi untuk akurasi data.
Ketiga, klasifikasi dan pemberian kode data (data codes). Pada tahap ini
dilakukan pemenggalan data yang dimuat dalam transkrip data, yang
kemudian dimasukkan ke dalam format klasifikasi (kategorisasi) data
spesifik. Data yang dimasukkan dalam klasifikasi data dihimpun
berdasarkan fokus penelitian dan komponen-komponen pentingnya. Secara
bersamaan pada saat melakukan pemenggalan dan pengklasifikasian data
tersebut dibuatlah kode-kode spesifik. Pemberian kode (coding) tersebut
untuk membantu rnernpermudah pelacakan data yang mencakup jenis data
(observasi, atau dakumen), sumber data (informan), fokus penelitian, posisi
data dalam nomor unit data pada transkrip data, dan tanggal pengumpulan
data.
Keempat, tampilan (display) data dan kesimpulan. Menurut Miles &
Huberman24 bahwa tampilan data itu merupakan sebuah format visual yang
menyajikan informasi secara sistematis, sehingga para pengguna dapat
menggambarkan kesimpulan yang valid dan mengambil tindakan yang
dibutuhkan. Tampilan data dibuat dalam bentuk gambar atau charts
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sehingga dapat diketahui dan dipahami secara lebih mudah bagaimana
peristiwa secara empiris itu terjadi atau bagaimana komponen-komponen
peristiwa tersebut berinteraksi satu sama lain. Setelah tampilan data dibuat,
maka selanjutnya dibuat suatu kesimpulan sehingga mempermudah untuk
membaca makna dari pada tampilan data tersebut. Kegiatan akhir pada
proses analisis data adalah pembuatan laporan hasil analisis data.
6. Analisis data Hermeneutika
Penggunaan analisis data dalam penelitian ini disamping
mengikuti model Miles and Huberman,25 juga menggunakan analisis data
hermeneutika. Metode ini yang sangat mendasar dalam ilmu-ilmu
humaniora, demikian juga dalam ilmu agama interdisipliner. Data yang
dikumpulkan

dari

sumber-sumber

data

dalam

penelitian

agama

interdisipliner ini merupakan suatu ungkapan bahasa, karya budaya yang di
dalamnya terkandung nilai atau simbol-simbol, kemudian dilakukan analisis
oleh peneliti.
Dalam

proses

analisis,

peneliti

selain

mengklasifikasi,

mengelompokkan serta melakukan display data, maka data harus dapat
ditangkap kandungan nilai yang ada di dalamnya. Untuk menangkap
kandungan nilai tersebut, kiranya sangat sulit untuk hanya menggunakan
metode kualitatif, serta instrumen yang sifatnya mekanis. Oleh karena itu
analisis dilakukan oleh peneliti sendiri dengan menggunakan metode
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hermeneutika. Metode hermeneutika sangat relevan untuk menafsirkan
berbagai gejala, peristiwa, simbol, nilai yang terkandung dalam ungkapan
bahasa atau kebudayaan lainnya, yang muncul pada fenomena kehidupan
manusia. Fenomena manusia yang berkaitan dengan budaya manusia antara
lain, berupa karya keagamaan (dalam mengamalkan agama), filsafat, simbol
verbal yang berwujud bahasa, atau simbol nonverbal, musha>rakah, ija>rah
dan musha>rakah mutana>qis}ah, pemilikan aset melalui pembelian, sewa aset
dalam berbagai konteks bisnis Islam.
Tujuan analisis data model hermeneutika ini adalah untuk
mencari dan menemukan makna yang terkandung dalam objek penelitian
sebagaimana di atas. Prinsip kerja hermeneutika menurut Schleiermacher
26

adalah uniliteral atau harfiah dan makna sesungguhnya, yaitu pertama

menghasilkan pemaknaan literal sedangkan makna kedua yang berada di
balik makna literal merupakan makna sesungguhnya, makna yang harus
dicari, diterjemahkan dan dipahami oleh peneliti. Di sisi lain, pada
pemaknaan verbal teks dilihat sebagai hubungan antara si peneliti dan
pencipta teks. Hubungan antara pencipta teks dengan peneliti menyebabkan
adanya dua posisi, yaitu distansiasi dan apropriasi.
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Gambar 3.4 Fenomena Sosial Bisnis Musha>rakah Mutana>qis}ah. 27

Fenomena Sosial Budaya Keagamaan

Wacana
Teks
Peneliti

Penulis
PEMKANAAN

Apropriasi

Distansiasi

Otonom

Horison Baru

Terjadinya distansiasi dikarenakan peneliti memiliki 'jarak'
terhadap teks tersebut. Dalam hal ini peneliti terfokus pada teks dan
konteksnya, sehingga peneliti akan sangat terpengaruh oleh gagasan penulis
teks yang dalam hal ini adalah tokoh agama atau filosof. Adapun pada
kutub apropriasi, teks menjadi sangat terbuka oleh penafsir yang dalam hal
ini adalah peneliti. Teks dan konteksnya seakan-akan telah terproyeksikan
dalam subjek peneliti, sehingga penafsiran menjadi sangat diperkaya oleh
kreativitas peneliti. Pemaknaan dengan melibatkan dua kutub tadi akan
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membawa peneliti sebagai penafsir pada cara berpikir kritis, kreatif dan
imajinatif yang tidak terjebak pada subjektivitas yang sempit. Hal ini
dilustrasikan pada gambar 3.4 tersebut.
Pada penelitian agama proses lingkaran hermeneutik tersebut
juga tidak dapat dilepaskan dengan dimensi historis. Selain peneliti
menghadapi teks yaitu karya ekonomi Islam yang dihasilkan oleh seorang
pemikir ekonomi Islam, juga menghadapi konteks pemikiran tokoh
ekonomi Islam itu sendiri yang antara lain dipengaruhi oleh lingkungan
sosial, budaya, tradisi serta keadaan lainnya. Hal ini terjadi dalam suatu
perspektif historis, sehingga dimensi ini diperhatikan oleh peneliti dalam
melakukan analisis pemaknaan terhadap objek data yang berupa bisnis

musha>rakah mutana>qis}ah.
Oleh karena itu selain proses pemaknaan yang melingkar juga
pemaknaan dalam perspektif historis. Penerapan cara objektif masyarakat
pemilik simbol. Hasil pemaknaan itu adalah pemaknaan yang hakiki dan
filosofis yang berasal dari simbol-simbol milik masyarakat tertentu. Berikut
ini langkah-langkah metodis analisis hermeneutika pada data nonverbal.
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Gambar 3.5 Pemaknaan Simbol-Simbol Bisnis Musha>rakah Mutana>qis}ah.28
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H. Validasi Data
Penelitian

yang

menggunakan

pendekatan

kualitatif,

juga

memerlukan pengecekan tingkat keabsahan atau keterpercayaannya data.
Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tingkat keterpercayaan data dalam
penelitian kualitatif menurut Strauss, A., dan Corbin

28
29

29

antara lain

Nawawi, Metoda Penelitian, 264.
Strauss A, Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. (CA:
Sage Publications, 1990), 211.
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memperpanjang masa keterlibatan, pengamatan yang cermat, triangulasi,
diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, ketercukupan referensial, dan
pengecekan anggota (member check). Dengan cara demikian diharapkan bahwa
data yang diperoleh cukup akurat, sesuai dengan fenomena natural.
Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam mengecek keabsahan
data. Triangulasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan probabilitas
bahwa temuan atau interpretasi yang akan dijumpai itu kredibel. Selanjutnya
Guba menegaskan bahwa triangulasi itu dilakukan untuk membangun
validitas.30 Kriteria kredibilitas sebagai suatu kebenaran, atau apa yang dapat
dipercaya dan diketahui pada informan menjadi ditemukan dan diketahui oleh
peneliti, merupakan salah satu kriteria penting untuk dipahami dan digunakan
dalam studi kualitatif. Dengan cara triangulasi ini data dapat saling
dikonfirmasikan dan dilihat tingkat kecocokannya satu sama lain untuk
kemudian ditetapkan data atau informasi yang kredibel.
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