
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, berbagai 

cara pun dilakukan dan dikerjakan seperti menjadi seorang pegawai, pedagang, dan masih 

banyak yang lainnya. Bahkan disaat sekarang ini, karena tuntutan akan kebutuhan hidup dan 

kurangnya lapangan pekerjaan, mereka harus memutar otak bagaimana caranya agar kebutuhan 

hidup dapat terpenuhi. Apalagi jika mereka dihadapakan dengan kebutuhan yang mendesak, 

mereka rela bekerja apapun asalkan mendapat sesuatu untuk menopang kebutuhan hidupnya. 

Salah satu bentuk kegiatan tersebut seperti yang terjadi di Kelurahan Ciumbuleuit Kota 

Bandung. Kegiatan tersebut meskipun bentuknya berupa upah mengupah akan tetapi seseorang 

yang bekerja mendapatkan upah yang tidak menentu. Karena upah yang diperoleh oleh pegawai 

berasal dari hasil penjualan. Sehingga kegiatan tersebut apakah termasuk akad upah mengupah 

atau kerjasama (mudharabah).  

Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh 

pengusaha sosis di Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung, maka peneliti bertanya kepada salah 

seorang pemilik usaha sosis panggang yang berdagang di Lapangan Brigip Kota Cimahi. Ia 

mengatakan bahwa kronologisnya ialah pertama-tama ia merekrut beberapa orang yang berasal 

dari lingkungan sekitar rumahnya, untuk menjadi pekerja dalam kegiatan usahanya dengan upah 

sebesar Rp. 60.000,- perhari. Kemudian ia menuturkan bahwa dalam sistem pengupahan yang 

diberikan kepada pekerjanya tidak selamanya terpatok pada upah yang ditentukan di awal, 



 

 

melainkan dapat berubah jumlahnya karena kegiatan tersebut adalah jual beli yang 

keuntungannya tidak dapat diprediksi. Kemudian jika terjadi peristiwa dimana salah seorang 

pegawai yang berjualan sosis tidak laku sama sekali sehingga tidak ada sedikitpun keuntungan 

yang didapat, para pekerja pun tetap mendapatkan upah akan tetapi upah yang diterima oleh 

pegawai tersebut berupa upah kebaikkan saja dari pemilik usaha. 

Misalkan setiap kali berdagang si pegawai akan diberi sosis sebanyak 10 bungkus, setiap 

bungkus sosis berbeda ukuran dengan yang lainnya. Di antaranya ada yang berukuran kecil yang 

dijual dengan harga Rp. 10.000,- berukuran sedang yang dijual dengan harga Rp. 12.000,- dan 

berukuran besar dijual dengan harga Rp. 15.000,- Selanjutnya si pemilik usaha menghitung 

berapa buah sosis yang terjual, kemudian menjumlahkan uang yang didapatnya ketika itu.  

Sesudah pemilik usaha mengetahui berapa jumlah uang yang didapat dari hasil berdagang 

oleh pegawainya, pemilik usaha kemudian merinci terlebih dahulu pengeluaran apa saja yang 

harus segera dibayar. Di antaranya, pertama pemilik usaha harus membayar utang sosis yang 

belum lunas kepada pemasok barang, kedua pengembalian uang kas, maksudnya setiap 

berdagang si pegawai diberi kas untuk keperluan berdagangnya, ketiga pembayaran transportasi. 

Apabila pengeluaran sudah dibereskan, maka sisa uangnya itu adalah keuntungan yang didapat 

ketika berjualan, yang kemudian keuntungan itu akan dibagi dua. 
1
 

Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana pembayaran upah mengupah tersebut, peneliti 

bertanya kembali kepada seseorang yang bekerja pada usaha sosis panggang ini. Menurutnya 

ketika saya bekerja sebagai pedagang sosis panggang ini, di awal kesepakatan si pemilik usaha 

menentukan jumlah upah yang didapat oleh setiap pekerja, yaitu sebesar Rp. 60.000,-, akan 

tetapi pemilik usaha tidak konsisten dengan upah tersebut karena terkadang upah yang diberikan 
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terhadap pegawainya berubah jumlahnya dan hal ini disebabkan pemilik usaha memberlakukan 

sistem bagi hasil pada upah setiap pegawainya.
2
 

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada seorang pedagang sekaligus pegawai sosis 

panggang lainnya, menurutnya kejadian ini sudah lama terjadi semenjak usaha ini dirintis sekitar 

tahun 2011. Ketika di awal kesepakatan kerja pemilik usaha menyebutkan berapa jumlah upah 

yang akan didapat oleh setiap pekerja sosis panggang ini, namun ketika tiba saat pemberian upah 

terkadang ada perubahan upah dimana yang seharusnya Rp. 60.000,-, tetapi kurang dari jumlah 

tersebut. Dan hal ini disebabkan pemilik usaha terkadang memberlakukan sistem bagi hasil 

terhadap upah pegawainya. Tetapi kita mensyukurinya saja, apapun hasilnya kecil maupun besar 

sebab yang terpenting ialah dapat menambah-nambah kebutuhan dalam rumah tangga.
3
 

Berdasarkan keterangan di atas mengenai pembayaran upah yang diberlakukan oleh 

pemilik usaha sosis panggang, dimana di awal kesepakatan adanya upah yang ditentukan terlebih 

dahulu berjumlah Rp. 60.000,-, namun ketika tibanya pemberian keuntungan atau upah kepada 

setiap pegawainya terkadang dibagi hasil, sehingga upah atau keuntungan pun tidaklah menentu. 

Di dalam Fiqih Muamalah sistem upah mengupah dikenal dengan istilah Ijarah, artinya selama 

pegawai bekerja sebagai penjual sosis panggang meskipun penjualan menurun bahkan sampai 

tidak ada keuntungan apapun yang didapat atau rugi, maka pegawai tetap harus mendapatkan 

haknya yaitu berupa upah.  

Dan berdasarkan Hadits di bawah ini : 

ًِ َوَسلَّم. َعِه اْستِئَْجبِر اأْلَ ِجْيِر َحتّى يُبَيََّه لًَُ  ّعْه اَبِْي َسِعْيٍد َرِضَي اّلّلُ َعْىًُ قَبلَ  : وَهى َرُسْىُل اّلّلِ َصلَى اّلّلُ َعلَْي

 . )رواي أحمد(اَْجَريُ, َوَعِه الىَّْجِش َواللَّْمِس, َواِْلقَبِء اْلَحَجرِ 
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Dari Abu Sa‟id r.a. ia berkata : “Rasulullah saw. melarang seorang buruh minta upah, 

sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan (jenis) upahnya itu. Dan (Rasulullah saw. 

melarang) jualan najsy sentuhan dan melemparkn batu”. (HR. Ahmad)
4
 

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap yang memperkerjakan seseorang, apapun itu 

pekerjaannya maka haruslah menerangkan jenis upahnya itu. Agar terhindar dari ketidaktahuan 

antara kedua belah pihak, yang dapat menimbulkan kerugian. 

Akan tetapi berdasarkan uraian di atas mengenai pembayaran upah oleh pengusaha sosis 

panggang yang terjadi di Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung, pada awal kesepakatannya 

pemilik usaha menetapkan terlebih dahulu jumlah upah yang akan diterima oleh setiap 

pekerjanya, akan tetapi upah tersebut terkadang berubah jumlahnya karena diukur dari hasil 

penjualan sosis yang terjual pada setiap berdagang yang kemudian dibagi dua, sehingga jumlah 

upahnya pun tidak menentu.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti sangat tertarik untuk sistem pembayaran upah yang 

dilakukan oleh pengusaha sosis di Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung, karena dalam 

pembayaran upah tersebut terdapat keunikan dimana pemilik usaha memberlakukan sistem bagi 

hasil terhadap upah yang akan diperoleh oleh setiap pegawainya. Sehingga apabila kita mengacu 

kepada hadits yang telah diuraikan di atas apabila akan memperkerjakan seseorang maka 

hendaklah menjelaskan jenis upahnya terlebih dahulu, agar terhindar dari ketidaktahuan salah 

satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian. Dan menurut Hendi Suhendi dalam bukunnya 

Fiqih Muamalah bahwa “salah satu rukun akad ialah harus terpenuhinya tujuan atau maksud 

pokok mengadakan akad  (maudhu’ al ‘aqd)”.
5
Dalam artian, bahwa tujuan pokok akad harus 
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sesuai dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu peneliti akan meneliti hal tersebut, karena sistem 

upah mengupah yang terjadi antara pemilik usaha sosis dengan pekerjanya tidak sesuai dengan 

tujuan pokok akad apakah berbentuk upah mengupah atau kerjasama. Yang kemudian peneliti 

akan menuangkan penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Kajian 

Mudharabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Pengusaha Sosis Panggang di Kelurahan 

Ciumbuleuit Kota Bandung.  

B. Rumusan Masalah 

Mengacu kepada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka peneliti 

mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi sistem bagi hasil oleh pengusaha sosis panggang di 

Kelurahan Ciumbuleuit  Kota Bandung ? 

2. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh pengusaha sosis panggang di 

Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung ? 

3. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan 

oleh pengusaha sosis panggang di Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti meneliti permasalahan yang sudah disebutkan di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang sistem bagi hasil oleh pengusaha sosis panggang di 

Kelurahan Ciumbuleuit  Kota Bandung; 

2. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh pengusaha sosis 

panggang di Kelurahan Ciumbuleuit  Kota Bandung; 



 

 

3. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap sistem bagi hasil 

yang diterapkan oleh pengusaha sosis panggang di Kelurahan Ciumbuleuit  Kota 

Bandung; 

Sedangkan kegunaan peneliti meneliti permasalahan yang sudah disebutkan di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam, 

khusunya hal bagi hasil dalam ekonomi Islam yang diterapkan dalam akad 

Mudharabah serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan. 

2. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui 

kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

3. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan 

kenyataan di lapangan. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada Nash yang 

melarangnya. 

Sebagaimana yang terdapat dalam suatu kaidah yaitu : 

ِ بَا َحة اِْلا اَنا يادُلا دَِلياُل َعَل  ُل فِي االُمعأ َملَِة اَْلا َ صا ِرياِمَهااَْلا  تَحا

 “Segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada dalil yang melarangnya”.
6
 

Pada kaidah di atas, kegiatan muamalah dilakukan dengan suka rela atau saling ridho 

meridhoi tanpa ada unsur-unsur paksaan. Pada dasarnya muamalah dilakukan untuk memelihara 

keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam 

kesempitan. 
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Allah telah memberikan petunjuk kepada setiap ummat-Nya dengan peraturan-peraturan 

yang terkandung di dalam Al-Qur‟an, dalam setiap transaksi akad sangatlah penting sehingga 

memunculkan adanya komitmen tertentu, sehingga semakin jelas rincian dan kecermatan dalam 

membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan kedua belah pihak. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut: 

             ...  

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...” (Al-Maidah: 1).
7
  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa setiap kegiatan muamalah pada 

awalnya dibolehkan kecuali ada Nash yang melarangnya. Serta pentingnya kesepakatan atau 

akad dalam suatu kegiatan muamalah adalah untuk menghindari perselisihan ketika akad 

berlangsung. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam banyak sekali aturan-aturan mengenai berbagai 

macam kegiatan bermuamalah khususnya dalam hal kegiatan perekonomian. Salah satunya 

adalah mengenai aturan upah mengupah. Dalam ajaran Islam setiap bentuk upah mengupah itu 

harus berupa harta tetap yang dapat diketahui
8
, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW telah 

bersabda: 

ًِ َوَسلََّم: "َمِه اْستَأَْجَرأَِجْيًرا فَْليُْعِلْمًُ أَْجَريُ"قَْىُل رَ   )رواي بيحق و أبى داود والىسبئ( ُسْىِل هللاِ َصلَى هللاُ َعلَْي

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah 

ia memberitahukan kepadanya berapa upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud, dan an-

Nasa‟i)
9
 

Selain diharuskannya upah diketahui terlebih dahulu ketika memperkerjakan seseorang, 

juga terdapat syarat sah Ijarah. Yang mana di antaranya salah satu syarat sah Ijarah adalah ada 
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keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad,
10

 syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT 

dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut : 

                                  …  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu ....” (An-Nisa: 29)
11

 

Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah keberadaan upah tergantung pada akadnya. 

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, 

tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan ‘aqid.
12

 Dengan demikian 

setiap kegiatan muamalah dalam hal Ijarah (upah mengupah), berapa jumlah upah yang akan 

diterima oleh musta’jir, maka  ditentukan ketika di awal akad. 

Menurut Ibnu Rusyd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, jumhur fuqaha Amshar yakni 

Malik, Abu Hanifah, dan Syafi‟i mengatakan bahwa pada setiap pelaksanaan Ijarah baik aspek 

upah mengupah maupun sewa menyewa, agar menjelaskan terlebih dahulu jumlah harga yang 

akan ditentukan pada setiap akad, sebab jumhur fuqaha mengemukakan alasan bahwa sewa 

menyewa itu pada dasarnya juga sama dengan jual beli, karena itu segala sesuatu yang 

menghalangi jual beli, karena ada unsur “ketidaktahuan”.
13

 

Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti ‘iwadhu pengganti. Oleh 

karena itu, tsawab „pahala‟ disebut juga dengan ajru „upah‟. Sedangkan menurut terminologis 

adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.
14
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Adapun kebolehan Ijarah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26 dan 

27, yang berbunyi: 

                                      

                                            

               

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang 

bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): 

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku 

ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 

sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak 

memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang 

baik". (Al-Qashasah: 26 dan 27)
15

 

 

Sedangkan Hadits yang berkenaan mengenai kebolehan melakukan Ijarah, diantaranya 

sebagai berikut: 

ًِ َوَسلََّم قََل: "أَْعُطىا اأْلَِجْيَر أَْجَريُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ عَ   )رواي ابه مب جً( َرقًُُ"َرَوْبُه َمب َجة اَنَّ الىَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْي

Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, “Berikan upah buruh (orang sewaan) sebelum 

keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah)
16

 

Ijma’ kebolehan Ijarah ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang 

membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang 

berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.
17

 

Kemudian menurut Rachmat Syafei dalam bukunya Fiqih Muamalah, bahwa yang 

dimaksud dengan mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak dimana pemilik harta 

                                                           
15

 M. Zaka Alfarisi., op. cit., hlm. 310. 
16

 Sayyid Sabiq., op. cit., hlm. 204. 
17

 Ibid. 



 

 

(modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan 

laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Adapun cara pembagian 

keuntungan dalam mudharabah ialah pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku 

secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah 

laba adalah untuk pemilik modal, dan setengah lainnya diberikan kepada pengusaha atau 

pengelola.
18

 

Adapun kebolehan mudharabah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 

20 yang berbunyi: 

   …                   … 

“…Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; …” 

(QS. Al-Muzammil: 20)
19

 

Sedangkan Hadits yang berkenaan mengenai kebolehan melakukan mudharabah, 

diantaranya sebagai berikut: 

ِر ِلْلبَْيِت, الىَّبِيَّ ص قَبَل: ثَََل ٌث فِْيِههَّ اْلبََرَكةُ, اَْلبَْيُع اِلَى اََجٍل, َواْلُمقَبََرَضةُ, َوَخْلُط اْلبُّرِ بِبلشَِّعيْ َعْه َصَهْيٍب اَنَّ 

 ََلِلْلبَْيعِ )َرَوايُ اْبُه َمبَجْة بَبَ ْسىَب ٍد َضِعْيٍف(

Dari Shuhaib bahwasanya Nabi saw. telah bersabda: “Tiga perkara yang mengandung 

berkah padanya;  jual-beli bertempoh (yang ditangguhkan), berqiradh (memberi modal 

kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan 

untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibnu  Majah dengan isnad yang lemah)
20

 

Sedangkan dalil disyariatkannya akad Al-Qiradh adalah ijma’ dan perubatan para sahabat 

Nabi Saw. Ibnu Mundzir berkata, “para ulama sepakat (ijma’) akan kebolehan akad mudharabah 

(kerjasama) dalam sejumlah uang. Imam Ash-Shan‟ani menambahkan, tidak ada perbedaan 
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pandangan antara kaum muslimin mengenai kebolehan akad kerjasama (Al-Qiradh), akad ini 

sudah ada sejak zaman jahiliyah dan diakui oleh Islam”.
21

 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam 

penelitian untuk menulis skripsi. Mengingat betapa pentingnya langkah-langkah tersebut, maka 

di dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Dengan 

alasan menggunakan studi kasus ini, peneliti dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau 

memberikan gambaran suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu yang terintegritas. Dalam 

metode kasus ini satuan analisis yang dimaksud berupa suatu peristiwa yang telah menjadi 

kebudayaan suatu masyarakat.
22

  

Dalam hal ini peneliti akan mengumpukan, mengelola, mengklasifikasikan, menganalisis 

data dan kemudian melaporkan hasil penelitian dengan objektif sesuai dengan hasil penelitian di 

lapangan mengenai Sistem Bagi Hasil Oleh Pengusaha Sosis Panggang di Kelurahan 

Ciumbuleuit Kota Bandung? 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara (interview) 
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Teknik ini merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan tanya jawab terhadap responden mengenai masalah yang diteliti. Adapun 

responden yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut: 

1) Ibu Dini Mardiani Hardiyanti sebagai pemilik usaha sosis panggang; 

2) Ibu Eti Mulyati sebagai pegawai dari usaha sosis panggang; 

3) Ibu Eni Maryani sebagai pegawai dari usaha sosis panggang; 

b. Observasi 

Obeservasi yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung terhadap 

fenomena atau gejala-gejala yang berkaiatan dengan objek penelitian. 

c. Studi Kepustakaan 

Yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif (data yang tidak 

berkaitan dengan angka), yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak 

terkait yang berkaitan dengan:  

a. Apa yang melatarbelakangi sistem bagi hasil oleh pengusaha sosis panggang di 

Kelurahan Ciumbuleuit  Kota Bandung; 

b. Bagaimana mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh pengusaha sosis panggang 

di Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung; 

c. Perspektif Fiqih Muamalah terhadap sistem bagi hasil oleh Pengusaha Sosis 

Panggang di Kelurahan Ciumbuleuit Kota Bandung; 

4. Sumber Data 



 

 

a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang secara langsung memberikan 

keterangan. Diantaranya, pemilik usaha sosis panggang dan pegawai sosis 

panggang. 

b. Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan dan 

referensi seperti dari buku-buku, dan sumber bacaan lain yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. 

5. Pengelolaan Data 

Pengolahan data merupakan tahapan yang penting dalam proses pengujian dan penentuan 

data. Dalam proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum penulis menganalisis data yang 

telah terkumpul, penulis mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. 

Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses seleksi terhadap 

data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian 

dklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Tahapan penulisan data, merupakan tahap penentu dari proses penelitian, karena 

dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. 

c. Tahap kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir yaitu dengan menjawab 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan perumusahan masalah 

yang telah dianalisis.dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian 

akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan 

dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 



 

 

b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi 

kepustakaan serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan 

masalah. 

c. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka 

pemikiran. 

d. Memaparkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan 

memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

penelitian. 

 


