
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga 

keuangan syari’ah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiaan ekonomi 

dan bisnis yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim.semua transaksi yang 

dilakukan haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan 

tidak boleh ada pihak yang mendzalimi ataupun terdzalimi. Prinsip dasar ini 

mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, 

termasuk dalam praktek perbankan.
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Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syari’ah 

dan Unit Usaha Syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan Bank Syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum 

Syari’ah dan Pembiayaan Rakyat Syari’ah.
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Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 

merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi 

menjadi: 
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1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan 

usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. 

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 

dipakai memenuhi kebutuhan.
3
 

Undang-undang Tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (untuk 

selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), Penjelasan Pasal 19 huruf c 

Paragraph 2. menyebutkan “ Salah satu produk dari pembiayaan Bank Syariah 

adalah pembiayaan musyarakah, pengetian akad musyarakah adalah akad kerja 

sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-

masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan 

dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan 

porsi dana  masing-masing”. Dana dari bank menjadi bagian dari modal usaha 

nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.  

Pembiayaan musyarakah dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam 

kegiatan usaha selama itu tidak bertentangan dengan syariah Islam.
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 Musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi)  adalah bentuk 

umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan 

pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. 

Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan 

dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi adanya 

keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang 

mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. 
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Fatwa DSN – MUI tentang bagi hasil dengan cara musyarakah ditetapkan 

dengan nomor 08/DSN – MUI / IV / 2000 Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa 

bagi hasil dengan cara musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing – 

masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan 

dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
5
  

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa perbankan 

syari’ah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

kepada masyarakat yaitu Bank Jabar Banten Syari’ah KCP Rancaekek yang 

beralamat di Jl. Raya Bandung-Garut Bypass Cicalengka yang selanjutnya dalam 

proposal ini disebut BJB Syari’ah KCP Rancaekek. 

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha 

terkadang memerlukan dana dari pihak lain, misalnya dari lembaga keuangan 

bank syari’ah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil (syirkah), yakni pembiayaan 

musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Musyarakah adalah akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing 

pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 

risiko akan ditanggung bersama sesuai kesapakatan.
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Musyarakah merujuk pada kemitraan usaha patungan syari’ah dimana bank 

dan nasabah sepakat untuk menggabungkan sumber daya keuangan demi 
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menjalankan dan mengelola satu usaha bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dalam perjanjian. Laba dibagi sesuai dengan nisbah, sementara kerugian dibagi 

secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disumbangkan masing-

masing mitra.
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Pembiayaan Modal Kerja adalah salah satu produk BJB Syari’ah KCP 

Rancaekek yang menggunakan akad musyarakah, Pembiayaan Modal Kerja itu 

sendiri memiliki pengertian yaitu, merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan 

kepada perusahaan yang memerlukan Pembiayaan Modal Kerja. 

Pelaksanaan yang dilakukan dalam produk Pembiayaan Modal Kerja di BJB 

Syari’ah KCP Rancaekek yaitu dengan menggunakan akad musyarakah, bank 

menetapkan bagi hasil di akhir periode atau di akhir bulan kepada nasabah atas 

pembiayaan yang telah di berikan. Namun sebelumnya bank juga menetapkan 

standarisasi keuntungan yang harus dibayar atau bisa dikatakan expected return ( 

keuntungan yang diharapkan).  

Penetapan bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan 

akad musyarakah di BJB Syari’ah KCP Rancaekek yaitu dengan besaran 

keuntungan yang ditentukan diawal (expected Return) berdasarkan jumlah 

pembiayaan yang diberikan. Padahal keuntungan yang didapatkan belum 

diketahui jumlahnya. Pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah seperti 

Pembiayaan Modal Kerja termasuk dalam Natural Uncertainty Contract atau 

kontrak yang tidak memiliki kepastian pendapatan, hal ini disebabkan dengan 

                                                             
7 Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, Buku Pintar Keuangan Syariah, (Jakarta: Zaman, 

2012) hlm. 235. 



kondisi usaha di masa yang akan datang tidak dapat di pastikan akan selalu 

mendapat keuntungan. 

B. Rumusan Masalah 

Pelaksanaan akad musyarakah dalam produk Pembiayaan Modal Kerja di 

BJB Syari’ah KCP Rancaekek banyak manfaatnya, salah satunya membantu 

nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam usaha yang akan atau sedang 

dijalankannya, akan tetapi bank menentukan expected return sebagai penghasilan 

yang harus diterima oleh bank, tanpa melihat keuntungan riil yang di dapat oleh 

nasabah dan dengan adanya standarisasi bagi hasil (expected return) tersebut, 

maka bank sudah bisa menentukan keuntungannya meskipun keuntungan nasabah 

belum jelas. Sedangkan dalam musyarakah setiap keuntungan seharusnya 

dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh dari keuntungan, tidak boleh ada 

keuntungan yang ditentukan. 

Berdasarkan masalah diatas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan akad musyarakah dalam Pembiayaan Modal 

Kerja di BJB Syari’ah KCP Rancaekek ? 

2. Bagaimana proses penentuan expected return pada akad musyarakah 

dalam Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syari’ah KCP Rancaekek ? 

3. Bagaimana kesesuaian penentuan expected return pada pelaksanaan 

akad musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syari’ah 

Pusat dengan fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 ? 



C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad musyarakah dalam Pembiayaan 

Modal Kerja di BJB Syari’ah KCP Rancaekek., 

2. Untuk mengetahui proses penentuan expected return pada akad 

musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syari’ah KCP 

Rancaekek., 

3. Untuk mengetahui kesesuaian penentuan expected return pada 

pelaksanaan akad musyarakah dalam Pembiayaan Modal Kerja di BJB 

Syari’ah KCP Rancaekek dengan fatwa DSN NO. 08/DSN-

MUI/IV/2000. 

D. Kerangka Pemikiran 

Bank syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah.
8
 Pada dasarnya bank syariah melakukan kegiatan 

usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan 

penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya, akan 

tetapi semua kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah
9
.  Salah satu produk 

bank syariah yang ditawarkan adalah dengan menggunakan akad musyarakah 

yang merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan 
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usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan 

kesepakatan.
10

 

Menurut Syafi’i Antonio musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
11

 

Ayat Al-Qur’an dan Hadist yang menjelaskan tentang musyarakah adalah 

sebagai berikut: 

Q.S. Shad [38]: 24 

    

     

   

     

   

     

    

   

     

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 

meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kembingnya. Dan 

                                                             
10 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2000) hlm. 250.  
11 Muhammad Syafe’i Antonio, loc. cit. 



Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka 

berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlahmereka ini”. Dan Daud 

mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya 

lalu menyungkur sujud dan bertaubat.
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Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata : 

ر يرة رضي هللا عىً قال : قال رسُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال هللا تعالي:  عه ابي ٌ

اَوَا ثَا ِلُث الشَِّريَكىِه ما لم ىخه اَ َحذُ ٌَُما َصا ِحبًًُ, فَِارَا َخا َن خرجت مه 
ابيىٍما. رَاي ابُداَدَصححً الحاكم.  

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Allah SWT 

berfirman: “ Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu 

pihak tidak mengkhianati pihak yang lain, jika salah satu pihak telah berkhianat, 

Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daud, yang disahkan oleh Al-Hakim, dari 

Abu Hurairah).
13

 

Salah satu rukun dalam musyarakah adalah keuntungan sesuai 

proporsional. Musyarik mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal 

mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang 

akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara 
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pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam 

bentuk prosentase kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah.
14

  

Menurut Dr. Juhaya S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam ada 

beberapa asas muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap transaksi muamalah 

adalah: 

1. Asas Tabadul al-Manafi  

 Bahwa segala transaksi harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama 

bagi para pihak yang terlibat. Asas pertukaran manfaat (tabadu al manafi) 

direduksikan dari Surat Al-Imran ayat 191.
15

 

Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan 

hukum Islam secara universal. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan 

melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa-

raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan. 

2. Asas Pemerataan  

Prinsip pemerataan dalam tataran ekonomi menempatkan manusia sebagai 

makhluk yang memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola dan 

menikmati sumber daya ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Hubungan 

mu’amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali 

terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu 
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sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara 

manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas 

kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak 

para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada 

asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang 

dilakukan dalam kontrak tersebut. 

3. Asas Kerelaan 

Melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara saling suka sama 

suka atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa 

kecewa. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan dalam menerima atau menyerahkan 

harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya. 

4. Asas ‘Adam al-Gharar 

Gaharar mengandung unsur spekulasi bahkan penipuan yang  dapat 

menghilangkan ‘an tar¯adhin. ‘Adam al-gharar mengandung arti bahwa pada 

setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur gharar, yaitu tipu daya atau 

sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain 

sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu 

transaksi.
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5. Asas al-Bir wa Taqwa 

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama 

suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka 
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pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia yakni kebajikan dan 

ketakwaan dalam berbagai bentuknya. Dengan kata lain, muamalah yang 

bertentangan dengan kebajikan dan ketakwaan atau bertentangan dengan tujuan-

tujuan kebajikan dan ketakwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum. 

6. Asas Musyarakah 

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan 

musyarakah yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan. Asas ini 

melahirkan dua bentuk pemilihan yaitu: pertama, milik pribadi dan perseorangan, 

yakni harta atau benda dan manfaat yang dimiliki secara perorangan. Kedua, milik 

bersama atau milik umum yang bersifat haq Allah (haqqullah). Benda atau hak 

milik Allah itu dikuasai oleh pemerintah seperti air, udara, dan kandungan bumi.
17

 

Pembiayaan Modal Kerja adalah salah satu produk BJB Syari’ah KCP 

Rancaekek. yang menggunakan akad musyarakah, Pembiayaan Modal Kerja ini 

khusus pembiayaan untuk modal kerja, yang dimana dana dari bank merupakan 

bagian dari modal usaha nasabah, yang bertujuan untuk cash flow yang cepat, 

pembiayaan ini memberikan flafond atau limit kepada nasabah dan dapat 

ditarik/dilunasi selama periode pembiayaan. 

Selain menentukan nisbah bagi hasil, bank juga menentukan expected 

return. Expected return dihitung dari total pembiayaan yang diberikan bank 

kepada nasabah. Di akhir bulan atau periode bank akan melihat penghasilan 
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nasabah, dan nasabah harus membayar pokok di tambah keuntungan yang sudah 

di tetapkan bagi hasil yang di hitung dari penentuan expected return. 

Dengan demikian, setelah mengetahui proses pelaksanaan akad musyarakah 

dalam produk Pembiayaan Modal Kerja, akan dibuat kesimpulan tentang 

bagaimana kesesuaianan antara Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dengan 

pelaksanaan akad musyarakah dalam produk Pembiayaan Modal Kerja di BJB 

Syari’ah Pusat. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

Fatwa DSN No. 08/DSN 

MUI/IV/2000 

Tentang Pembiayaan  

Musyarakah 

Pembiayaan Modal Kerja  

melalui Akad 

al-Musyarakah di BJB Syari’ah 

KCP Rancaekek 

Ayat 3 (Objek Akad) butir c 

(keuntungan) poin 2 

“Setiap keuntungan mitra harus 

dibagikan secara proporsional atas 

dasar seluruh keuntungan dan tidak 

ada jumlah yang ditentukan di awal 

yang ditetapkan bagi seorang mitra.” 

1. Selain menentukan nisbah bagi hasil, 

bank juga menentukan ekspected return 

(keuntungan yang diharapkan); 

2. ekspektasi bagi hasil dihitung dari 

total pembiayaan; 

3. Di akhir akad, bagi hasil yang 

diterima bank setiap bulan akan 

diakumulasi. 

Akumulasi keuntungan bank < 

expected return 

1. Kinerja nasabah dianggap kurang; 

2.Nasabah harus membayar  keku- 

rangan keuntungan bank yang tidak 

memenuhi ekspektasi bagi hasil 

Akumulasi keuntungan bank > 

expected return 

1. Kinerja nasabah dianggap baik; 

2. Kelebihan keuntungan menjadi 

hak bank. 

Adanya Kesesuaian atau Tidak dengan 
Fatwa 

DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah 

Gambar 1.1 kerangka pemikiran. 



E. Langkah-Langkah Penelitian 

Guna memperlancar dan mempermudah penulis agar lebih sistematis 

diperlukan tahapan-tahapan dalam penelitian. Untuk dapat mengetahui bagaimana 

aplikasi produk pembiayaan modal kerja  melalui akad musyarakah di Bank Jabar 

Banten Syari’ah, maka penelitian ini  dilakukan di Bank Jabar Banten Syari’ah 

KCP Rancaekek, Jl. Raya Bandung-Garut By pass Cicalengka. Adapun tahapan-

tahapan yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini meliputi: 

1. Metode Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode deskriftif. Deskriftif merupakan penelitian yang 

benar benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah 

kancah, lapangan, atau wilayah tertentu.
18

 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengkaji tentang akad musyarakah dalam produk Pembiayaan Modal Kerja di 

Bank Jabar Banten Syari’ah KCP Rancaekek. 

2. Sumber Data 

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
19

 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 
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(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dalam penelitian 

ini diperoleh dari bapak Anton dan bapak Arif salah satu karyawan Bank Jabar 

Banten Syari’ah KCP Rancaekek. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

pihak lain). Data sekunder umunya berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak dipublikasikan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berasal dari buku-buku dan sumber lainnya yang menunjang dan 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sangat menentukan kualitas data yang didapat. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena dangan melakukan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap 

suatu objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah 

dengan cara melihat langsung pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja di BJB 

Syari’ah KCP Rancaekek. 

  



b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai masalah 

yang diteliti dengan cara bertanya langsung kepada Bapak Anton dan bapak Arif 

selaku divisi penanggung jawab akad musyarakah BJB Syaria’ah KCP Rancaekek 

yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan atau book survey adalah untuk mencari dan 

menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian. 

Artinya studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data 

yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data atau teori pada buku yang ada 

hubungannya dengan masalah yang harus diteliti. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data 

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

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

melakukan sintesa, menuyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri dan orang lain.
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 Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pihak BJB Syari’ah KCP Rancaekek dan sumber data lainnya, penulis 

dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data; 
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b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan 

menurut rumusan masalah; 

c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan 

berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan; 

d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian 

menghubungkan data dengan teori; 

e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian. 


