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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

Adapun alasan peneliti memilih BMT tersebut sebagai objek penelitian karena 

BMT ini adalah BMT yang beroperasi berdasarkan syariah dan BMT yang paling 

lama berdirinya. Dimana suatu lembaga keuangan berbentuk koperasi syariah 

yang sesuai dengan umat islam yang merupakan pendduduk yang mayoritas di 

Kota Pekanbaru. Sehingga, dalam prakteknya penerapannya seharusnya sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2005:91) Populasi diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Baitul Mal wa 

Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. Sedangkan sampel diartikan 

sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2005). Sampel pada penelitian ini adalah Ka. Bagian Pembiayaan, 

Adm. Pembiayaan dan Pihak yang mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan.  
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3.3 Teknis Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang 

menyesuaikan berbagai hasil wawancara, pengamatan secara langsung dan hasil 

review dokumen dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2011:70) yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset 

dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar obyek 

penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri. 

 Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitiannya lebih menekan makna. (Sugiyono, 2011:70) 

Sesuai penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana peneliti akan terjun langsung 

ke lapangan dan menghasilkan gambaran suatu proses dari penerapan pembiayaan 

Qardhul Hasan menurut PSAK Syariah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Dimulai 

dari maksud dan pelaksanaan dari pembiayaan Qardhul Hasan, pelaporannya di 

laporan keuangan, serta hingga memaparkan hal-hal yang menjadi kendala dan 

pendukung selama pengimplementasian praktik tersebut dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa sehingga dapat tergambar dengan baik dan jelas. 
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3.4 Sumber data dalam penelitian  

Adapun data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:  

3.4.1 Data Primer  

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan 

informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber 

pertama atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti 

(Martono, 2015: 65). Data primer sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara langsung dari Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh 

melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi 

dengan pihak yang terkait di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Al Ittihad Rumbai 

Pekanbaru yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

1. Wawancara (interview) 

Menurut Sugiyono (2013: 316) menyatakan bahwa wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.  

2. Observsi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian (Sujarweni, 2015:94). 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui foto, peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga tentang pendapat, teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber 

pertama. Dalam hal ini, peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang 

mengumpulkan data. Maksudnya memanfaatkan data yang telah dikumpulkan 

pihak lain (Martono, 2015: 66). Sedangkan menurut Trianto (2015:71) data 

sekunder yaitu data yang di peroleh dari laporan yang di buat oleh suatu institusi 

baik berupa laporan-laporan kantor, seperti laporan keuangan, buku, jurnal, 

deskripsi umum tentang ruang lingkup dan data-data lain yang berhubungan 

dengan penelitian. Adapun sumber data sekunder yang di perlukan penelitian ini 

diantaranya dokumen-dokumen pemberian informan yang berkaitan dengan 

penelitian ini seperti laporan tahunan Baitul Mal wa Tamwil (BMT), sumber 

pustaka dan penelitian-penelitian terdahulu.  

3.5 Analisis Data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga 

di peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab. 

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakkan 

dan bertumpuk-tumpuk bisa di sederhanakan untuk akhirnya bisa di pahami 

dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis. Analisis data 
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merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, analisis data kualitatif sangat 

sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada 

aturan-aturan yang sistematis (Sujarweni, 2015:33). 

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan 

analisis data kualitatif menurut Sujarweni (2015:34), sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data  

Merupakan proses mengumpulkan data yang di peroleh dari pengamatan 

langsung di lapangan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

pada objek penelitian. 

b. Reduksi data 

Data yang di peroleh di tulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang di peroleh di reduksi, 

dirangkum, di pilih hal-hal yang pokok, dan di fokuskan pada hal-hal yang 

penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan 

konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih 

tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang di peroleh jika di 

perlukan.  

c. Penyajian Data 

Data yang di peroleh di kategorikan menurut pokok permasalahan dan di 

buat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-

pola hubungan satu data dengan data lainnya. 
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d. Penyimpulan dan verivikasi 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan 

reduksi dan penyajian data. Data yang sudah di reduksi dan di sajikan secara 

sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada 

tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan 

semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu 

diverivikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverivikasi adalah 

triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan 

anggota. 

e. Kesimpulan akhir 

Kesimpulan akhir di peroleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah 

di verivikasi. Kesimpulan final ini di harapkan dapat di peroleh setelah 

pengumpulan data selesai. 

 


