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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan  Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan yang dapat ditentukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah.
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan data secara deskriptif dalam 

bentuk angka-angka dengan menggunakan tabel frekuensi dan selanjutnya 

dianalisa dalam bentuk kalimat dan penjabaran sehingga dapat memberikan 

gambaran secara jelas mengenai peran Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad dalam 

melakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah di Kecamatan Rumbai, 

Kota Pekanbaru. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad yang berada 

di Komplek Masjid Al Ittihad, PT. CPI – Damar No 610 Rumbai 

Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad 

adalah melihat dari jumlah nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan 
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semakin meningkat dan sebagian besar nasabah memiliki Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2017 hingga selesai. 

 

C. Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau data yang 

diperoleh secara langsung dilapangan atau ditempat penelitian dilakukan. 

Seperti hasil wawancara dan kuisioner yang penulis bagikan kepada 

responden. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dan kuisioner yang penulis bagikan kepada pegawai dan 

nasabah Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber seperti buku, jurnal, arsip, surat kabar, data perusahaan 

dan lain-lain. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai 

jurnal penelitian terdahulu, data perusahaan seperti profil Baitul Maal 

wat Tamwil Al Ittihad Rumbai Pekanbaru., visi dan misi, struktur 

organisasi dan lain-lain.
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. 

Key person yaitu digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal 

tentang objek penelitian maupun informan penelitian
35

.  

Key informan dalam penelitian ini adalah pimpinan Baitul Maal wat 

Tamwil Al Ittihad Kecamatan Rumbai sedangkan informan dalam penelitian ini 

adalah nasabah Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad Kecamatan Rumbai, Kota 

Pekanbaru yang berjumlah 46 orang (10%)  dari total populasi sebanyak 460 

orang.  Teknik pengambilan  sampel menggunakan metode Insidental Sampling. 

Insidental Sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan /insidental bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok 

dan sesuai dengan sumber data.
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan untk 

memperoleh data dan informasi lainnya, maka penulis melakukan 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
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permasalahan yang harus diteliti dan apabila ingin mengetahui hal-hal 

dari responden lebih mendalam. Dalam hal ini,wawancara dilakukan 

kepada pimpinan dan beberapa karyawan untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan. 

2. Kuesioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

member seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

kemudian dijawab oleh responden. Kuisioner dalam penelitian ini 

berhubungan dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi dan tingkat 

turnover karyawan. 

3. Dokumentasi  

Adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

kepada subjek penelitian namun melalui dokumen, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, 

sebagai pelengkap dari hasil wawancara. Seperti arsip, dokumen BMT, 

foto, dan lain-lain.  

 

F. Teknik Analisa Data  

Teknik analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

secara deskriptif kuantitatif dengan persentase, yaitu  Setelah data dan 

informasi terkumpul, maka data akan dikelompokkan dan diolah secara 

kuantitatif yakni dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan tabel 

frekuensi dan selanjutnya dianalisa dalam bentuk kata-kata dan kalimat serta 

penjabaran sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai 
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peran Baitul Maal wat Tamwil Al Ittihad dalam pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil Menengah di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


