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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, artinya 

penulis terjun k elapangan untuk mencari sumber data mengenai prosedur 

pembiayaan  murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Kampar yang terletak di 

Jalan Panjaitan No.58 Bangkinang dari tanggal Januari - Mei 2017. Untuk lebih 

jelasnya hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini akan penulis uraikan 

sebagai berikut : 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor cabang yang terletak di Jalan Panjaitan 

No.58 Bangkinang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Pada tanggal 23 April 

2018.  

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun  subjek dari penelitian ini adalah  karyawan dan  nasabah yang  

mengalami  pembiayaan bermasalah sedangkan objek penelitian ini adalah 

Tinjauan analisis faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah 

di BMT UGT Sidogiri Cabang Kampar Jalan Panjaitan No.58 Bangkinang 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari karyawan dan  nasabah yang 

melakukan pembiayaan  murabahah di BMT UGT Sidogiri cabang 

Kampar.  
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun  teknik pengumpulan  data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

langsung  terhadap gejala atau  fenomena yang terjadi dilapangan untuk 

mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan nasabah dan 

karyawan di BMT UGT Sidogiri Cabang Kampar, dan mengajukan 

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

c. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan menggunakan 

barang-barang tertulis, yang  berupa arsip-arsip dan pedoman umum 

yang berhubungan dengan kredit/pembiayaaan di BMT UGT Sidogiri 

cabang Kampar.  

d. Studi pustaka, yaitu  penulis mengambil data dengan menggunakan 

buku- buku yang berkaitan dengan yang diteliti. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif 

kualitatif yaitu setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diuraikan dan 

dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh gambaran 

yang utuh. 
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3.6 Metode Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Metode Induktif, yaitu suatu berpikir yang berangkat dati fakta-fakta 

yang khusus yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta yang khusus itu 

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Metode Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan 

keterangan untuk dipaparkan kemudian dianalisis serta disusun secara 

rinci dan sistematis sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami 

secara jelas kesimpulan akhirnya. 

3.7 Informasi Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara 

mendalam kepada pihak yang terlibat. Untuk lebih jelasnya mengenai informan 

yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.1 

Informasi Penelitian 

 

No Nama Umur Pekerjaan/Jabatan 

1 M. Sholahuddin 46 thn Kacab 

2 Sabrianto 30 thn Kepala Bagian Legal 

3 Yusnardi 28 thn Kasir 

4 Gustiadi 30 thn Accounting simpan 

pinjam 

5 Syaiful 32 thn Bagian penagihan 

6 Ridho 35 thn Bagian penagihan 

7 Bapak A 45 thn Masyarakat 

8 Bapak B 50 thn Masyarakat 

9 Bapak C 53 thn Masyarakat 

JUMLAH 9 Orang 

Sumber: BMT UGT Sidogiri Cab Kampar 2018. 


