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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Yaitu 

metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang hal-hal 

yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat, 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. 

(Amos, 2014, hal. 26) 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun penedekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan 

menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia 

tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh 

(Afrizal, 2015, hal. 103). Yakni penelitian  yang menggambarkan 

bagaimana manajemen pengelolaan dana qardhul hasan di BMT Khairul 

Amin Martapura. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian ini dilaksanakan di BMT Khairul 

Amin Martapura yang beralamat di Jalan Keraton Tengah No. 12 A RT. 006 

RW. 02 Martapura. Alasan mengapa peneliti mengambil lokasi di BMT 



38 
 

  

Khairul Amin Martapura ini merupakan lembaga yang sukses, yang memiliki 

3 cabang di kota Martapura, selain itu BMT Khairul Amin Martapura 

merupakan BMT yang paling di minati oleh masyarakat sekitar terbukti 

dengan meningkatnya anggota yang ada di BMT Khairul Amin Martapura. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola BMT Khairul Amin 

Martapura serta pihak- pihak yang terkait didalamnya. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah mengenai manajemen pengelolaan 

dan qardhul hasan di BMT Khairul Amin Martapura. 

  

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data merupakan informasi yang direkam , dapat dianalisis dan 

relevan dengan problem tertentu (Ahmad, 2010, hal. 53). Adapun data 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi: 

a. Identitas responden terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, jabatan, 

pendidikan dan masa kerja. 

b. Manajemen pengelolaan dana qardhul hasan di BMT Khairul 

Amin Martapura. 

2. Sumber Data 
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Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

hasil wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam 

penelitianya. (Wiranta, 2015, hal. 89) Informan dalam penelitian ini 

adalah pihak BMT Khairul Amin Mart 

apura yang mengelola dana Qardhul Hasan. 

b.  Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang 

akan melengkapi data primer. Data tambahan yang dimaksud adalah 

data yang didapat dari catatan, buku, dokumen ataupun arsip yang 

didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung terkait dengan 

masalah ini. (Wiranta, 2015, hal. 89) 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data terdiri atas wawancara (interview), dan 

dukomentasi.Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :.  

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviiwee)yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut (Haris, 2012, hal. 117). Dengan ini pewawancara dan informan 

dapat bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab terkait dengan 
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manajemen pengelolaan dana qardhul hasan di BMT Khhairul Amin 

Martapura. 

2. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulam data yang diperoleh dari 

data dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan, arsip 

foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagianya. (Wiranta, 2015, hal. 

32) 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dipergunakan penulis adalah sebagai 

berikut:  

a. Editing (penyeleksian), yaitu penulis mempelajari kembali semua 

data yang terkumpul tentang Manajmen pengelolaan dana Qardhul 

Hasan pada BMT Khairul Amin Martapura yang terkumpul dari 

informan, untuk mengetahui masalah yang terjadi. Sehingga dapat 

diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.  

b. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan 

penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian 

untuk diuraikan dengan sistematis sehingga dapat memberikan gambaran 
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yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan yang berkenaan dengan efektivitas 

manajemen pengelolaan dana qardhul hasan yang mana konsep utama 

mengukur prestasi kerja yang baik, untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan di BMT Khairul Amin Martapura. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahapan persiapan  

Yaitu setelah penulis menemukan permasalahan maka dibuatlah 

proposal untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik 

untuk meminta persetujuan, selanjutnya dimasukkan ke Biro Skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lalu setelah proposal diterima dan 

mendapatkan dosen pembimbing skripsi, selanjutnya dilakukanlah seminar 

desain proposal. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu membuat surat riset untuk 

mendapatkan surat permohonan izin riset. Kemudian terjun langsung 

kelapangan untuk melakukan penelitian dan wawancara kepada informan 

yaitu manajer dan karyawan, untuk mendapatkan data-data yang terkait 

dengan permasalahan peneliti. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 
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Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan selanjutnya di analisis 

data tersebut untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah 

dijadikan sebagai sasaran dalam penelitian. 

4. Tahapan Pemeriksaaan 

Pada tahap ini penulis mengkoreksi kembali terhadap data yang 

diolah, kalau ada yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. 

5. Tahapan Penyusunan 

Tahap ini merupakan tahap akhir, yang mana menyusun penulisan 

yang beranjak dari data-data yang telah diperoleh dengan pengawasan dan 

pengkoreksian dosen pembimbing dalam rangka penyelesaian tugas 

penelitian, kemudian dilaporkan dalam sebuah karya ilmiah yang sesuai 

dalam sistematika penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




