
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini, kebutuhan manusia beraneka ragam. Keanekaragaman 

manusia didasari terhadap pola kehidupan masing-masing individu. 

Ekonomi sebagai suatu displin ilmu mengkaji tentang pemenuhan hajat 

hidup orang banyak. Atas dasar hal ini perkembangan kajian ekonomi 

telah mencapai berbagai perubahan serta perkembangan, dimulai dari 

sistem ekonomi primitif hingga sistem ekonomi post-modern. 

Perkembangan ekonomi tidak lain berdasarkan dari pemikiran 

berbagai ahli dengan aliran ideologi yang berbeda-beda. Salah satunya 

yang marak diperbincangkan yaitu ekonomi yang berbasis syariah. 

Anggapan terhadap agama yang dapat menghambat kemajuan peradaban, 

kini tidak bisa dipakai sebagai landasan pandangan umum ekonomi. 

Menimbang perkembangan ekonomi yang berbasis syari’ah melaju pesat 

dihitung dari aset lembaga keuangan syariah yang berkisar triliunan 

jumlahnya. 

Berdasarkan pandangan Islam, manusia ditugaskan di bumi sebagai 

khalifah dimana peran manusia sebagai pengelola amanat isi bumi demi 

kesejahteraan bersama. Menurut Adi Warman Karim, Islam bukan saja 

agama yang mengatur ritual ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya) 

akan tetapi Islam pun mengatur kehidupan manusia yang berhubungan 
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dengan masalah harta dan ekonomi yang di rumuskan dalam fiqh 

muamalah.  

Begitu vitalnya dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa 

bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu 

negara, seperti dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, 

menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat 

mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan 

lainnya. (Khasmir, 2005: 2) 

 Sampai saat ini belum ada lembaga perekonomian yang dapat 

menggantikan peran fungsi bank. Tetapi dengan munculnya bisnis 

perbankan yang berprinsip syari’ah, setidaknya dapat menjadi solusi 

alternatif guna mewujudkan sistem perbankan (dan perekonomian) bebas 

bunga. (Muhamad Abdul Mannan, 1997: 127). 

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Islam pada satu  

dekade akhirini menjadi sebuah kejadian yang menarik. Lahirnya Bank 

Muamalat Indonesia sebagai bank umum pertama yang melakukan 

kegiatan operasionalnya berlandaskan syari’ah telah menstimulasi berbagi 

instrumen perekonomian lainnya untuk ikut berkembang. Perkembangan 

perekonomian Islam tersebut dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama, 

kesadaran umat Islam di Indonesia adalah untuk melaksanakan Islam 

secara kaffah dalam kehidupannya, Islam secara hakiki tidak hanya 

mengaturtentang pelaksanaan ibadah tapi lebih jauh juga mengatur 
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kegiatan muamalah manusia di dunia termasuk juga di dalamnya bidang 

ekonomi. 

Karakteristik perekonomian Islam yang mengharamkan riba dan 

menekankan pada prinsip kerelaan, keadilan, kemanfaatan, dan saling 

menguntungkan lebih baik daripada sistem ekonomi yang dianut bangsa 

barat yang ribawi. Keunggulan sistem tersebut menjadikan sistem 

perekonomian Islam menjadi kuat dan mempunyai daya tahan yang tinggi 

terhadap badai krisis ekonomi. 

Perkembangan dalam perbankan syari’ah menjadi salah satu 

contohnya. Perbankan syari’ah memiliki ketahanan terhadap dampak krisis 

ekonomi karena tidak adanya negatif spread yang muncul sebagai akibat 

dari kewajiban pemberian bunga terhadap nasabah. Perbankan 

konvensional banyak yang menggunakan konsep bunga, hancur akibat 

beban negatif spread yang semakin lama akan meggerogoti aktiva. Hal ini 

menjadi sebuah pembuktian bahwa ajaran agama Islam tidak hanya 

berbicara secara normatif, namun juga aplikatif. 

Perbankan syari’ah dalam peranan perekonomian terhitung masih 

relative kecil, hal tersebut terkendala dalam target pemasaran. Dalam 

menuntaskan hal tersebut juga dalam upaya untuk memajukan 

perekonomian bangsa maka munculah produk-produk yang sesuai dengan 

kultrul kebiasaan masyarakat. Perbankan dalam menghadapi 

perkembangan ekonomi nasional diperlukan perbankan yang dapat 
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melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil 

menengah secara optimal. Atas dasar hal itu muncullah BPR (Bank 

Perkreditan Rakyat). Dalam perkembangannya BPR dinilai dapat 

mendorong kemajuan ekonomi lemah. Selain BPR yang bersifat 

konvensional kini muncul BPR yang melaukan kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syari’ah. 

Di Indonesia, berdirinya BPRS didasari oleh tuntunan 

bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian 

umat Islam yang ada di Indonesia. BPRS juga berperan sebagai penggerak 

aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang 

dituangkan dalam berbagai kebijaksanaan keuangan, moneter, dan 

perbankan secara umum. Secara khusus BPRS berperan mengisi peluang 

terhadap kebijakan yang membebaskan bank perkreditan rakyat dalam 

penetapan tingkat suku bunga yang kemudian dikenal bank dengan tanpa 

bunga.  

Dewasa ini kebutuhan terhadap gadai emas syari’ah terus 

berkembang pesat. Hal ini disebabkan gadai emas syariah memiliki potensi 

pengembangan bisnis cukup signifikan pada tahun belakangan ini. Salah 

satu indikator yang memicu perkembangan tersebut ialah meningkatnya 

harga emas di bandingkan nilai mata uang kertas. Peningkatan harga emas 

disebabkan karena emas memiliki nilai yang lebih stabil terhadap 

perubahan inflasi. Atas sebab itu masyarakat lebih tertarik menggadaikan 

barang jaminannya berupa emas karena nilai ekonominya yang sangat 
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tinggi dari pada barang elektronik dan kendaraan yang terkadang bisa jatuh 

nilai ekonomisnya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomis lainnya. 

BPRS kini tersebar di Indonesia dengan jumlah yang begitu 

banyak. Salah satunya BPRS PNM Al Ma’soem yang didirikan pada 

tanggal 30 September 1993, berdasarkan akta  No. 23 notaris Gina 

Riswara Koswara,SH Bandung serta mendapat pengesahan dari 

Departemen Kehakiman tertanggal 3 November 1993 No. C2-

11751.HT.01.01.Th.93 dan mendapat izin usaha dari Departemen 

Keuangan RI No. Kep/130/KM.17/1994. tertanggal 30 Mei 1994. 

Ruang lingkup operasional bank syari’ah Al Ma’soem mula-mula 

hanya meliputi pembiayaan dan penerimaan simpanan dana pihak ketiga 

berupa tabungan dan deposito, dengan tataletak rungan di sebagian lantai 

II gedung bank syariah Al Ma’soem yang berukuran 5 x 7 m2 serta dalam 

pengadministrasian/pencatatannya masih dilakukan secara manual.  

Atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap gadai emas syari’ah 

maka pada tahun 2005 melalui inovasi pengembangan produk pembiayaan 

yang diberikan BPRS PNM Al Ma’soem berhasil membuka produk 

layanan gadai emas syari’ah, dan merupakan BPRS pertama yang melirik 

peluang pasar potensial ini. Hingga saat ini komposisi pembiayaan gadai 

emas syari’ah mencapai 37.97% dari total pembiayaan yang diberikan 

sebesar Rp. 55.6 Milyar. 
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Produk gadai emas pada BPRS PNM Al-Ma’soem memberikan 

pinjaman fasilitas kepada masyarakat dengan jaminan berupa emas, 

dengan menggunakan prinsip gadai dengan sesuai syari’ah yang tercantum 

dalam fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Dalam prakteknya BPRS 

PNM Al-Ma’soem menggunakan tiga akad yaitu qardh, rahn, dan ijarah. 

Qardh menurut definisi merupakan pembiayaan dana dari bank 

kepada nasabah pada jangka waktu tertentu sedangkan bank tidak 

diperbolehkan menggambil keuntungan atas pembiayaan tersebut. Rahn 

adalah suatu bentuk jaminan dimana dalam memperoleh dana talangan 

tersebut nasabah memberikan hartanya yang bisa dikategorikan kelompok 

barang bergerak kepada bank sebagai jaminan dengan pengikatan secara 

gadai. Ijarah ialah upah yang diterima oleh bank atas dasar penitipan atau 

pemeliharaan barang gadai nasabah. 

Atas dasar qardh tidak diperbolehkan untuk mengambil 

keuntungan maka pihak bank BPRS PNM Al-Ma’soem mengambil 

keuntungan melalui penyewaan atau ijarah yang di simpan di dalam safe 

deposit box sesuai fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Penerapan 

ujrah (uang sewa) safe deposit box pada dasarnya dihitung dari besaran 

nilai barang gadai yang dititipkan, bukan berdasarkan kepada barang 

pinjaman. Karena halnya keuntungan yang didapat dari pinjaman atau 

didasari dari nilai pinjaman merupakan hal yang ditentang oleh syariat. 
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Atas dasar hal ini penulis memfokuskan penelitian terhadap 

kebijakan yang dilakukan oleh BPRS PNM Al-Ma’soem yang berkaitan 

dengan penerapan ijarah. Penulis berusaha membahas hal-hal yang 

berkaitan dengan penerapan ujrah yang dituangkan dalam praktek 

lapangannya. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengadakan pengkajian lebih lanjut tentang “PENERAPAN UJRAH 

PRODUK GADAI EMAS (RAHN) PADA BPRS PNM AL-MA’SOEM 

RANCAEKEK BANDUNG”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan ijarah pada produk gadai emas (rahn) di BPRS 

PNM Al-Ma’soem menurut hukum Islam? 

2. Bagaimana perhitungan ujrah pada produk gadai emas (rahn) di BPRS 

PNM Al-Ma’soem? 

3. Bagaimana tinjauan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 terhadap 

produk gadai emas (rahn) di BPRS PNM Al-Ma’soem? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang tidak terlepas 

dari pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan diharapkan 

berguna serta dapat bermanfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan ijarah pada produk gadai emas (rahn) di BPRS 

Al-Ma’soem. 

2. Mengetahui bagaimana perhitunganujrah pada produk gadai emas 

(rahn) di BPRS Al-Ma’soem. 

3. Mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 

terhadap produk gadai emas (rahn) di BPRS Al-Ma’soem. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam mencukupi hajat hidupnya 

memerlukan kerjasama dengan orang lain. Pada prinsipnya Islam 

memperbolehkan semua bentuk kerjasama selama kerjasama itu 

mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun masyarakat. Kerjasama yang 

dilakukan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip mu’amalah 

yang telah digariskan oleh syariat Islam. 
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Prinsip-prinsip muamalah yaitu: (Ahmad Azhar Basyir, 1983: 7)  

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali yang 

ditentukan oleh al-Qur’an dan sunnah. 

2. Mu’amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur 

paksaan. 

3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat 

dan menghindarkan madarat dalam masyarakat. 

4. Mu’amalah dilakukan dengan merealisasikan nilai keadilan, 

menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan. 

Berdasarkan empat prinsip tersebut, maka sebaiknya kerjasama 

yang dilakukan merupakan wujud toleransi dan tolong menolong antar 

sesama manusia. Salah satu bentuk kerjasama antara sesama manusia 

dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan prinsip gadai dalam 

lembaga keuangan syari’ah. Di lembaga keuangan syari’ah kini muncul 

gadai yang menggunakan jaminan yang berupa emas. Produk tersebut 

disebut sebagai produk gadai syari’ah. 

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang 

yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka 

orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap 

utangnya itu. Barang jaminan tetap jadi milik orang yang menggadaikan 

(orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang 
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berpiutang). Praktik seperti ini telah ada zaman Rasulullah saw, dan beliau 

pun pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat 

tinggi dan dilakukannya secara sukarela atas dasar tolong-menolong. 

Dalam pelaksanaanya BPRS selain menerapkan akad rahn juga 

diikuti dengan penerapan akad ijarah. Melalui akad ijarah BPRS 

memungkinkan untuk memungut biaya guna untuk menutupi biaya yang 

dikeluarkan oleh BPRS, berupa biaya perawatan, pemeliharaan, dan 

penyimpanan. 

Menurut bahasa, gadai (al-rahn) berarti al-tsubut dan al-habs yaitu 

penetapan dan penahan.Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah 

terkurung atau terjerat. 

Gadai dalam perspektif Islam disebut dengan istilah rahn. Secara 

bahasa rahn (gadai) bermakna ketetapan dan kelanggengan, disebut juga 

dengan al-habsu yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah syara’ 

yang dimaksud dengan rahn (gadai) adalah  menjadikan suatu benda 

bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan 

adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang 

dapat diterima. (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, 2010: 135). 

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 

tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 
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sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn 

adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Muhammad syafi’i Antonio, 

2001:29). 

Sesungguhnya rahn (gadai) adalah menjadikan benda yang 

memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, 

dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau 

mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. (Sayid Sabiq, 1981: 

187). 

Gadai (rahn) adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan 

untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda 

(jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan. (Wahbah 

Az-Zuhaili, 2011). 

Rahn disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT dan hadist 

Nabi.Ayat yang memperbolehkan transaksi Rahn adalah QS. AL-Baqarah 

ayat 283 yang berbunyi: 
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 "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang". (Departemen Agama Republik 

Indonesia, 1992 : 71). 

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia finansial,barang 

tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (Collateral) atau objek 

pegadaian. 

Dasar hukum lain yang berasal dari hadist Nabi yaitu, Rasulullah 

bersabda yang artinya:  

ا : ا نَّ  للاه  ي  ِض ر  ع ائِش ة   ن  ع   ى ِمن  ي   م  ل  س  و   هِ ي  ل  ع   ى للاه ل  ص   للاِ  ل  و  سه ر  ع ن ه  ت ر  ِِ ٍّ   اِش  و  هه

ًعا ل هه ِمن   ر  ِِ ه ن هه  ر  ل  و  ِدي د  )رواه مسلم ط ع اًما اِل ى ا ج  (ج   

"Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan 

dengan menggadaikan baju besi." (HR. Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, 

dan Muslim). 

Secara umum rahn dikategorikan sebagai akad yang bersifat 

derma, sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai 

(murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada 

rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. 

Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah, yaitu dikatakan 

sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, 
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pinjam meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad tabarru 

(derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (al-qabdu) sesuai 

kaidah: "Tidak sempurna tabarru, kecuali setelah pemegangan." 

(Muhammad syafi’i Antonio, 2001: 30). 

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah 

sebagai berikut: 

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan 

fasilitas pembiayaan yang diberikan bank; 

b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito 

bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam 

ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (marhun) yang dipegang 

oleh bank; 

c. Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu 

akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di 

daerah-daerah. 

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya 

konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan 

keamanan asset tersebut. Jika penahaan asset berdasarkan pidusia 

(penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga 

harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku 

secara umum.  
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E. Langkah-langkah penelitian 

1. Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Dengan alasan menggunakan deskriptif 

kulitatif ini, peneliti dapat menggambarkan berbagai fenomena realitas 

yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 

untuk menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, model, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena. (Burhan Bagin, 

2009 : 68). 

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengkalsifikasikan, 

menganalisa data dan menyimpulkan, kemudian melaporkan hasil 

penelitian di lapangan mengenai penerapan ujrah pada produk gadai 

emas (rahn) di BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai bacaan 

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

berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 

Teknik ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung bagaimana penerapan ujrah produk gadai emas (rahn) 

pada BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung. Observasi ini 

dilakukan mulai dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan 09 Mei 

2014. 

b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan penjawab atau responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan 

wawancara) (Moh Nasir Ph.D, 1999: 234). Adapun informasi yang 

diwawancarai adalah karyawan PT. BPRS PNM Al-Ma’soem yaitu 

Ibu Dewi Yulianti, Bapak Hidayat, Bapak Bayu Setiadi, dan Ibu 
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Herni. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi 

mengenai masalah yang diteliti dengan cara bertanya langsung 

kepada pihak BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung 

dengan ibu Dewi Yulianti selaku Staff Sumber Daya Insani 

(SDM), Bapak Hidayat selaku Kepala Cabang BPRS PNM Al-

Ma’soem yang dilakukan melalui tanya jawab langsung pada 

tanggal sesuai dengan pertama kali melakukan penelitian terhitung 

dari tanggal 07 April 2014 sampai dengan 12 Agustus 2014  pada 

jam yang disesuaikan dengan waktu yang bersangkutan bisa 

diwawancarai, kemudian wawancara ini dilengkapi dengan 

dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. 

c. Studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap dokumen di BPRS 

PNM Al-Ma‘soem Rancaekek Bandung yang berisikan tentang 

pelaksanaan akadgadai emas (rahn) dan buku-buku yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

4. Analisis data 

Analisis data yaitu mengkaji relasi antara data yang terhimpun 

dengan kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, penulis menganalis 

data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk 

kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Adapun langkah-

langkah analisis yang dilakukan oleh penulis diantaranya: 

a. Analisis sebelum di lapangan 
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Dalam hal ini peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai 

permasalahan yang akan diteliti, agar dapat ditentukan fokus 

penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama 

di lapangan. 

b. Analisis selama di lapangan 

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih 

berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan cara 

mengklasifisi data dan menafsirkan data. 

c. Reduksi data 

Merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

d. Penyajian data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 
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e. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan 

baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu subjek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan skausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 


