
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah mempunyai karakter dan tujuan 

tersendiri. Dengan banyaknya produk yang ditawarkan menjadi daya tarik dan menambah minat 

masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah. Hal ini dapat memberikan peluang 

memilih bagi setiap pelaku bisnis untuk menggunakan produk-produk sesuai kebutuhan. Bank 

Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang banyak meluncurkan produk, meliputi 

produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. 

Dalam program Consumer Funding yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian 

target dana tahun 2012, Bank Syariah Mandiri meluncurkan program BSM Fantasi, yaitu dengan 

memberikan hadiah langsung (Direct Gift) berupa barang, voucher, atau jasa kepada nasabah 

tabungan BSM, simpatik, dan tabunganku.. Hadiah ini disyaratkan di awal dengan syarat 

pengendapan sejumlah dana tabungan dalam beberapa periode yang diberikan kepada nasabah 

Tabungan Simpatik yang menggunakan akad wadi‟ah. Pemberian hadiah tersebut disebutkan 

secara tertulis pada surat edaran dari BSM Cabang Dago yang ditujukan kepada kantor-kantor 

cabang pembantu. Program ini masih berlaku di tahun 2013. (Hasil observasi penulis pada 

tanggal 15 Oktober sampai 7 Desember 2012 di BSM KCP Ujung Berung Bandung) 

Besaran hadiah ini didasarkan atas besarnya nominal dana yang ditabungkan dan 

lamanya periode tabungan yang diendapkan. Semakin besar dana yang ditabungkan dan semakin 

lama dana (diendapkan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan), maka besaran hadiah akan 



 

 

semakin besar. Saldo minimal yang diendapkan agar mendapatkan hadiah adalah sebesar lima 

puluh juta rupiah. 

Tabel berikut akan memperjelas besaran penerimaan hadiah langsung (Direct Gift) yang 

akan diterima nasabah tabungan simpatik pada program BSM Fantasi dengan dan tanpa Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Tabel 1.1 

Daftar Direct Gift Program BSM Fantasi dengan NPWP 

Sebelum Pajak Pajak Setelah Pajak Sebelum Pajak Pajak Setelah Pajak

50,000,000           250,000              12,500       237,500           500,000              25,000         475,000            

100,000,000         500,000              25,000       475,000           1,000,000           50,000         950,000            

150,000,000         750,000              37,500       712,500           1,500,000           75,000         1,425,000         

200,000,000         1,000,000           50,000       950,000           2,000,000           100,000       1,900,000         

250,000,000         1,250,000           62,500       1,187,500        2,500,000           125,000       2,375,000         

300,000,000         1,500,000           75,000       1,425,000        3,000,000           150,000       2,850,000         

350,000,000         1,750,000           87,500       1,662,500        3,500,000           175,000       3,325,000         

400,000,000         2,000,000           100,000     1,900,000        4,000,000           200,000       3,800,000         

450,000,000         2,250,000           112,500     2,137,500        4,500,000           225,000       4,275,000         

500,000,000         2,500,000           125,000     2,375,000        5,000,000           250,000       4,750,000         

550,000,000         2,750,000           137,500     2,612,500        5,500,000           275,000       5,225,000         

600,000,000         3,000,000           150,000     2,850,000        6,000,000           300,000       5,700,000         

650,000,000         3,250,000           162,500     3,087,500        6,500,000           325,000       6,175,000         

700,000,000         3,500,000           175,000     3,325,000        7,000,000           350,000       6,650,000         

750,000,000         3,750,000           187,500     3,562,500        7,500,000           375,000       7,125,000         

800,000,000         4,000,000           200,000     3,800,000        8,000,000           400,000       7,600,000         

850,000,000         4,250,000           212,500     4,037,500        8,500,000           425,000       8,075,000         

900,000,000         4,500,000           225,000     4,275,000        9,000,000           450,000       8,550,000         

950,000,000         4,750,000           237,500     4,512,500        9,500,000           475,000       9,025,000         

1,000,000,000      5,000,000           250,000     4,750,000        10,000,000         500,000       9,500,000         

Keterangan:

1. Nasabah harus memiliki NPWP

2. Pajak hadiah ditanggung Nasabah

3. Nasabah memperoleh hadiah dengan nilai sebelum pajak

4. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Kantor Pusat

Penempatan Dana 3 bulan Penempatan Dana 6 bulan

Nilai Hadiah

Simpanan (Rp)

  



 

 

Tabel tersebut menjelaskan bahwa apabila nasabah tabungan simpatik yang memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengikuti program BSM Fantasi dengan menyetorkan uang 

tabungan sebesar Rp. 1.000.000.000,-  kepada Bank Syariah Mandiri dan akan diendapkan 

selama 6 bulan, maka di awal (setelah akad) nasabah tersebut akan mendapatkan hadiah 

langsung (Direct Gift) bisa berupa barang, jasa, atau voucher tergantung keinginan nasabah 

senilai Rp. 9.500.000,-, setelah dikurangi pajak. 

Hal ini berdasarkan perhitungan rumus berikut: 

= Nilai dana ditempatkan x 2% x (1/12) x jangka waktu penempatan dana 

= Rp. 1.000.000.000,- x 2% x (6/12) 

= Rp. 10.000.000,-  

Setelah dikurangi pajak bonus menjadi: 

= Rp. 10.000.000,- - 5% (pajak bonus) 

= Rp. 9.500.000,-  

Sedangkan nasabah tabungan simpatik yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) apabila mengikuti program BSM Fantasi akan dikenai pajak lebih besar, yaitu sebesar 

6%. Berikut adalah table nominal hadiah langsung (Direct Gift) yang akan didapatkan nasabah 

tabungan simpatik yang tidak memiliki NPWP. 

 

Tabel 1.2 

Daftar Direct Gift Program BSM FANTASI Tanpa NPWP 



 

 

Sebelum Pajak Pajak Setelah Pajak Sebelum Pajak Pajak Setelah Pajak

50,000,000         250,000              15,000     235,000           500,000              30,000       470,000            

100,000,000       500,000              30,000     470,000           1,000,000           60,000       940,000            

150,000,000       750,000              45,000     705,000           1,500,000           90,000       1,410,000         

200,000,000       1,000,000           60,000     940,000           2,000,000           120,000     1,880,000         

250,000,000       1,250,000           75,000     1,175,000        2,500,000           150,000     2,350,000         

300,000,000       1,500,000           90,000     1,410,000        3,000,000           180,000     2,820,000         

350,000,000       1,750,000           105,000   1,645,000        3,500,000           210,000     3,290,000         

400,000,000       2,000,000           120,000   1,880,000        4,000,000           240,000     3,760,000         

450,000,000       2,250,000           135,000   2,115,000        4,500,000           270,000     4,230,000         

500,000,000       2,500,000           150,000   2,350,000        5,000,000           300,000     4,700,000         

550,000,000       2,750,000           165,000   2,585,000        5,500,000           330,000     5,170,000         

600,000,000       3,000,000           180,000   2,820,000        6,000,000           360,000     5,640,000         

650,000,000       3,250,000           195,000   3,055,000        6,500,000           390,000     6,110,000         

700,000,000       3,500,000           210,000   3,290,000        7,000,000           420,000     6,580,000         

750,000,000       3,750,000           225,000   3,525,000        7,500,000           450,000     7,050,000         

800,000,000       4,000,000           240,000   3,760,000        8,000,000           480,000     7,520,000         

850,000,000       4,250,000           255,000   3,995,000        8,500,000           510,000     7,990,000         

900,000,000       4,500,000           270,000   4,230,000        9,000,000           540,000     8,460,000         

950,000,000       4,750,000           285,000   4,465,000        9,500,000           570,000     8,930,000         

1,000,000,000    5,000,000           300,000   4,700,000        10,000,000         600,000     9,400,000         

1,050,000,000    5,250,000           315,000   4,935,000        10,500,000         630,000     9,870,000         

1,100,000,000    5,500,000           330,000   5,170,000        11,000,000         660,000     10,340,000       

1,150,000,000    5,750,000           345,000   5,405,000        11,500,000         690,000     10,810,000       

1,200,000,000    6,000,000           360,000   5,640,000        12,000,000         720,000     11,280,000       

1,250,000,000    6,250,000           375,000   5,875,000        12,500,000         750,000     11,750,000       

1,300,000,000    6,500,000           390,000   6,110,000        13,000,000         780,000     12,220,000       

1,350,000,000    6,750,000           405,000   6,345,000        13,500,000         810,000     12,690,000       

1,400,000,000    7,000,000           420,000   6,580,000        14,000,000         840,000     13,160,000       

1,450,000,000    7,250,000           435,000   6,815,000        14,500,000         870,000     13,630,000       

1,500,000,000    7,500,000           450,000   7,050,000        15,000,000         900,000     14,100,000       

1,550,000,000    7,750,000           465,000   7,285,000        15,500,000         930,000     14,570,000       

1,600,000,000    8,000,000           480,000   7,520,000        16,000,000         960,000     15,040,000       

1,650,000,000    8,250,000           495,000   7,755,000        16,500,000         990,000     15,510,000       

1,700,000,000    8,500,000           510,000   7,990,000        17,000,000         1,020,000  15,980,000       

1,750,000,000    8,750,000           525,000   8,225,000        17,500,000         1,050,000  16,450,000       

Keterangan:

1. Nasabah tidak memiliki NPWP

2. Pajak hadiah ditanggung Nasabah

3. Nasabah memperoleh hadiah dengan nilai sebelum pajak

4. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Kantor Pusat

Penempatan Dana 3 bulan Penempatan Dana 6 bulan

Nilai Hadiah

Simpanan (Rp)

  

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 menyatakan bahwa karakter dari tabungan yang 

menggunakan prinsip wadi‟ah tidak diperbolehkan adanya imbalan yang disyaratkan di awal, 

kecuali merupakan pemberian dari pihak bank yang bersifat sukarela. Sehingga, pemberian 



 

 

hadiah langsung (Direct Gift) dalam tabungan simpatik pada program BSM Fantasi tidak sesuai 

dengan fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, kiranya dapat diidentifikasi 

permasalahannya dalam melakukan penelitian dengan judul: Pemberian Program Hadiah dalam 

Tabungan Simpatik Melalui Akad Wadi‟ah di Bank Syariah Mandiri. 

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Rumusan masalah penelitian ini adalah adanya pemberian hadiah dalam tabungan 

simpatik melalui akad wadi‟ah pada program BSM Fantasi di Bank Syariah Mandiri tidak sesuai 

dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan wadi‟ah dan Peraturan 

Bank Indonesia No. 07/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank 

yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Dari rumusan masalah penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Apa latar belakang Bank Syariah Mandiri memberikan hadiah langsung (Direct Gift) 

dalam program BSM Fantasi kepada nasabah tabungan simpatik yang menggunakan 

akad wadi‟ah? 

2. Bagaimana mekanisme pemberian hadiah dalam tabungan simpatik melalui akad 

wadi‟ah pada program BSM Fantasi di Bank Syariah Mandiri? 

3. Bagaimana kedudukan hukum pelaksanaan pemberian hadiah dalam tabungan 

simpatik melalui akad wadi‟ah pada program BSM Fantasi di Bank Syariah Mandiri 



 

 

dalam fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 

07/46/PBI/2005? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui latar belakang Bank Syariah Mandiri memberikan hadiah langsung 

(Direct Gift) dalam program BSM Fantasi kepada nasabah tabungan simpatik yang 

menggunakan akad wadi‟ah 

2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian hadiah dalam tabungan simpatik melalui 

akad wadi‟ah pada program BSM Fantasi di Bank Syariah Mandiri. 

3. Untuk mengetahui kedudukan hukum pelaksanaan pemberian hadiah dalam tabungan 

simpatik melalui akad wadi‟ah pada program BSM Fantasi di Bank Syariah Mandiri 

dalam fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No. 

07/46/PBI/2005. 

4. Kerangka Pemikiran 

Kata wadi‟ah berasal dari wada‟asy syai-a yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang 

seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadi‟ah, karena ia meninggalkannya 

pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, al-wadi‟ah dapat diartikan sebagai titipan 

murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga 

dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. (Syafi’i Antonio, 2001: 85) 



 

 

Menurut Undang-Undang Perbankan Syari’ah No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf 

a, yang dimaksud dengan akad wadi‟ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak 

yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk 

menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. (Undang-Undang RI No. 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008: 187) 

Ulama fiqh sependapat bahwa al-wadi‟ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka 

saling membantu antara sesama manusia (Nasrun Haroen, 2007: 245). Sebagaimana firman 

Allah: 

الىَّاِس َ  بَْيه تَُإدُّوا ألَماوَات ئِلَى أَْهِلَها َوئِذَا َحَكْمتُمْ   َ  يَأُْمُسُكمْ  أَنْ    ئِنَّ  اَللَّ

َ  َكانَ  َسِميعًا بَِصيًسا. ا يَِعُظُكمْ  بِهِ  ئِنَّ  اَللَّ َ  وِِعمَّ  أَنْ  تَْحُكُمىا بِاْلعَْدلِ  ئِنَّ  اَللَّ

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu.” (QS. An-Nisa: 58) 

 َ  ... فَاِنْ  أَِمهَ  بَْعُضُكمْ  بَْعًضا فَْليَُإِدّ  الَِّري اْؤتُِمهَ  أََماوَتَهُ  َوْليَتَّقِ  اَللَّ

 َزبَّهُ …

“… jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang 

dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya…” (QS. Al-Baqarah: 283) 

Serta sabda Rasulullah SAW: 



 

 

“Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu 

mengkhianati orang yang mengkhianati engkau. (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi dan al-

Hakim) 

Berdasarkan definisi Undang-Undang, para ahli dan keterangan dari Al-qur’an serta Al-

hadits, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wadi‟ah adalah akad yang dilakukan seseorang 

yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan 

secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu sehingga kondisi barang 

atau harta terjaga dan aman dari bentuk apapun. 

Tabungan wadi‟ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi‟ah, 

yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak 

pemiliknya (Adiwarman Karim, 2008: 297) 

Pada aplikasi di perbankan syariah, akad wadi‟ah yang digunakan adalah akad wadi‟ah 

yadh dhamanah, karena bank tidak mungkin meng-idle-kan asset tersebut, tetapi 

mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Sebagai konsekuensi dari akad 

wadi‟ah yadh dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi 

milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai 

imbalan, nasabah/si penyimpan mendapat jaminan kemanan terhadap hartanya. 

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah 

memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus 

dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal 

atau prosentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen 

bank. (Syafi’i Antonio, 2001: 87) 



 

 

Hal ini sesuai dengan pasal 375 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal (1) dan 

(2), yaitu: 

(1) Mustaudi‟ dalam akad wadi’ah dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi’ 

atas dasar sukarela. 

(2) Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal 

akad. (KHES, 2010: 85) 

Adiwarman Karim menyatakan bahwa, implikasi hukum wadi‟ah sama dengan qardh, 

maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan 

keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada 

pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus 

merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela. (Adiwarman Karim, 2008: 

298) 

Berikut adalah Gambar yang memperlihatkan skema kerangka pemikiran dari masalah 

penelitian ini. 

Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 
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(Sumber: Hasil Pengolahan Penulis) 

Dari skema di atas tampak adanya perbedaan tentang konsep wadi‟ah dalam fiqh, fatwa 

DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan konsep wadi‟ah yang terjadi di Bank 

Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung, terutama mengenai konsep pemberian hadiah 

dalam akad wadi‟ah. 

Sebagai salah satu akad tabarru‟ yang bertujuan untuk tolong-menolong antara manusia, 

maka wadi‟ah diperbolehkan. Akad ini bersifat non profit transaction dan hanya semata-mata 

mengharapkan balasan dari Allah SWT. Adapun fatwa yang mengatur tabungan wadi‟ah yaitu 

fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yang ketentuannya sebagai berikut: 

1. Bersifat simpanan 

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan 

BANK SYARI’AH: 

HADIAH/BONUS 

DITENTUKAN 

SALDO 

TABUNGAN MIN. 

RP. 50 JUTA 

DIENDAPKAN 

SELAMA 3 ATAU 

6 BULAN 

HADIAH BARANG 

SENILAI: Nilai 

dana ditempatkan x 

2% x (1/12) x 

(jangka waktu 

penempatan dana) 

SESUAI ATAU TIDAK DENGAN 

FATWA DSN MUI NO. 02/DSN-

MUI/IV/2000  DAN PBI NO. 

07/46/PBI/2005 



 

 

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian („athaya) yang 

bersifat sukarela dari pihak bank. 

Serta Peraturan Bank Indonesia No. 07/46/PBI/2005 pasal 3, yaitu: 

(a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana 

titipan; 

(b) Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal; 

(c) Dana titipan dapat diambil setiap saat; 

(d) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah; 

(e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. (www.bi.go.id , diunduh pada tanggal 

16/04/2013) 

5. Langkah-Langkah Penelitian 

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode penelitian 

Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan 

karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka berfikir. Metode yang 

digunakan adalah metode analisis deskriptif, Metode ini memberikan gambaran umum 

tentang data yang telah diperoleh, sehingga akan menjadi acuan untuk melihat 

karakteristik dan menginterpretasi data tersebut.  

http://www.bi.go.id/


 

 

2. Jenis data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 

pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan 

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan 

butir-butir pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan 

dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. 

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data yang diperoleh dengan cara interview dengan berbagai pertanyaan serta observasi 

langsung ke objek penelitian. 

3. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer, yaitu sumber data yang menjadi bahan utama penelitian yang 

dilakukan dan diperoleh langsung dari objek penelitian, yakni wawancara langsung 

dengan karyawan Bank Syariah Mandiri . 

b. Data sekunder, yaitu sumber data yang mencakup data-data penunjang bagi 

penelitian yang sedang dilakukan, didapatkan secara tidak langsung, yakni melalui 

perantara. Misalnya informasi yang diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, 

dokumen resmi, catatan harian, BPS,dan bacaan yang lainnya yang berhubungan 

dengan objek yang diteliti. 

4. Teknik pengumpulan data 



 

 

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan 

mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara (Interview), yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab antara peneliti dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh sejumlah 

informasi yang diperlukan. 

c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk 

memperoleh data secara teoritik. 

5. Analisis data 

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan 

klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik 

tentang hubungan antar peubah atau proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Untuk memudahkan analisis data, maka rujukan yang digunakan adalah kerangka 

berfikir yang telah dipilih dan dirumuskan sebelumnya. (Cik Hasan Bisri,1999: 62) 

 


