
BAB III 

METODE PENLITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti 

data yang berkenaan dengan pengelolaan dana pihak ketiga pada BMT UGT Sidogiri 

Banjarmasin. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan Peneliti adalah pendekatan kualitatif, 

dimana peneliti pergi kelokasi tersebut, memahami dan mempelajari situasi. Peneliti 

mengamati, mencatat, bertanya, dan juga menggali sumber-sumber yang erat 

hubungannya dengan tujuan peneliti. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Jl. Veteran Sungai Bilu No. 101, Melayu, 

Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 



Subjek penelitian ini merupakan data-data yang mengenai variabel yang 

diteliti. Subjek utama penelitian ini ialah BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian nya adalah pengelolaan dana pihak ketiga pada BMT UGT 

Sidogiri Banjarmasin. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data Penelitian 

Data adalah sesuatu yang belom mempunyai arti bagi penerimanya dan masih 

memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, 

suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa 

kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu 

konsep. (Sandu Siyoto, 2015, p. 67) adapun data dalam penelitian ini adalah data 

yang berhubungan dengan pengelolaan dana pihak ketiga pada BMT UGT Sidogiri 

Banjarmasin. 

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini bisa diperoleh dari hasil wawancara dengan 

pengurus BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 



Pengumpulan data adalah langkah yang sangatt penting dalam melakukan 

penelitian, karena pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data untuk 

kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu; 

a) Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

melalui tanya jawab agar dapat dikonstruksikan arti dalam suatu topik 

tertentu. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti ataupun ingin mengetahui masalah lebih 

dalam. (Sugiyono, 2017, p. 231) 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain temtamg subjek. Studi dokumen sendiri 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi 

dalam penelitian kualitatif. (Albi Anggito, 2018, pp. 152-153) 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, peneliti harus mendiskripsikan suatu objek , fenomena, dan setting sosial 

yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif terhadap hasil penelitian yang 

mengenai pengelolaan dana pihak ketiga pada BMT UGT Sidogiri Banjarmasin. 


