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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian 

1. JenisPenelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penulis datang kelapangan atau tempat penelitian tersebut untuk 

meneliti dan mengamati secara mendalam terhadap masalah yang terjadi. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, 

dimana peneliti akan menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, 

utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak, dengan apa adanya sesuai 

dengan situasi dan kondisi pada saat dilakukannya penelitian. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Artinya data-data yang dikumpulkan bukan berbentuk angka-

angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi dan lain-lain. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian 

kualitatif ini adalah untuk menggambarkan realita objek yang diteliti secara 

mendalam. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) 

Ahsanu Amala Sekumpul, yang bertempat di Jl.Sekumpul Sungai Kacang RT.02 

RW.03 Depan Gg. Madsrasah Kel. Sekumpul Martapura. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai data-data variabel yang diteliti. Dalam hal ini yang 

menjadi subjek penelitian adalah Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) Ahsanu 

‘Amala Sekumpul, bagian yang menangani pengelolaan dana qardhul hasan, 

yaitu pihak manajemen ataupun karyawan yang mengelola dana tersebut. 

2. Objek Penelitian 

Objek yang dimaksud disini adalah problematika dalam pengelolaan dana  

qardhul hasan. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realita yang terkait atau 

relevan dengan apa yang dikaji/diteliti
1
. 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua data 

yaitu data primer dan sekunder. Data primer terkait dengan permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian yaitu promlematika dalam pengelolaan dana qardhul 

                                                           
1
Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.67 
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hasan. sedangkan data sekunder berkaitan dengan gambaran umum Baitul Mal wa 

at-Tamwil (BMT) Ahsanu ‘Amala Sekumpul, meliputi sejarah berdirinya, visi dan 

misi, keadaan kantor, karyawan, sarana dan fasilitas, serta produk-produknya. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang didapat 

melalui hasil wawancara kepada para informan utama yaitu: 

a. Karyawan Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) Ahsanu ‘Amala 

Sekumpul 

b. Pihak manajemen pengelola dana qardhul hasan 

c. Nasabah atau peminjam produk pembiayaan qardhul hasan 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara  

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada para informan 

dan responden yang telah peneliti tentukan, dengan pedoman wawancara yang 

telah peneliti buat agar terkumpul data-data sebagaimana yang peneliti perlukan. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi, yaitu menghimpun data fisik pada perusahan yang 

bersangkutan, untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data tentang  

pengelolaan dana produk qardhul hasan pada Baitul Mal wa at-Tamwil 

(BMT) Ahsanu Amala Sekumpulyang terkumpul dari informan, untuk 

mengetahui masalah yang terjadi. Sehingga dapat diadakan penggalian 

lebih lanjut bila diperlukan. 

b. Kategorisasi, yaitu melakukan penilaian terhadap data tentang  

pengelolaan dana produk qardhul hasan pada Baitul Mal wa at-Tamwil 

(BMT) Ahsanu Amala Sekumpul yang sudah diedit berdasarkan 

permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis. 

c. Interpretasi, yaitu peneliti memberikan penafsiran atau pemahaman 

terhadap data yang telah dikumpulkan. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif, yaitu dengan cara mengkaji secara mendalam hasil penelitian serta 

membahas data tersebut yang mengacu pada landasan teori serta berhubungan 

pada masalah yang diteliti.  
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G. Prosedur Penelitian 

Adapun beberapa tahapan penelitian yang penulis lakukan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari masalah yang ingin diteliti 

selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian dikonsultasikan 

dengan dosen penasehat atau pembimbing dan meminta persetujuannya untuk 

dimasukan pada Biro Skripsi Fakultas Syariah. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara 

langsung kepada informan dan mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak 

Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) Ahsanu Amala Sekumpul yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dengan 

menggunakan teknik editing, kategorisasi dan interpretasi, selanjutnya data 

tersebut dianalisis secara kualitatif. 

4. Tahapan Konsultasi 

Pada tahap ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing 

dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang dianalisis. 

 

 

 



50 
 

 

5. Tahapan Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian dengan bimbingan dan 

koreksi dari dosen pembimbing demi tercapainya hasil yang diinginkan. 

Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan setelah disetujui maka dilakukan 

pengadaan naskah yang kemudian dimunaqasahkan. 

 


