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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis 

data yang berbentuk numerik/angka. Pada dasarnya pendekatan ini 

menggambarkan data melalui angka-angka, seperti persentasi tingkat 

pengangguran, kemiskinan, data rasio keuangan, dan lain sebagainya. 

Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan 

menggunakan model matematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan 

dengan fenomena yang diselidiki.
48

 

Penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan logika hipotetik 

verifikatif. Pendekatan ini dimulai dengan berpikir deduktif untuk 

menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian dilapangan.
49

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah metode korelasional/assosiatif 

kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.
50

 Jadi pada penelitian 

ini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel 

dependen (variabel yang dipengaruhi). Pendekatan ini sesuai dengan judul 

penulis yang meneliti tentang “Kontribusi Pembiayaan Baitul Maal wa at-

Tamwil Al-ittihad Terhadap Peningkatan Ekonomi Mikro Anggota KC 

Panam Kota Pekanbaru”. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian beralamat Jl. Delima No. 138, Kel. Tobekgodang 

Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Waktu mengadakan penelitian ini dilakukan 

selama (6) bulan terhitung dari bulan Agustus hingga Januari 2018. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.
51

 Adapun yang 

menjadi populasi pada penelitian ini adalah Angota BMT Al-Ittihad KC 

Panam Kota Pekanbaru yang berjumlah 50 0rang. 

2. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian.
52

 Sampel juga diartikan 

sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil 

penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara 

keseluruhan.
53

  

3. Dalam penelitian ini tidak memakai teknik sampling peneliti mengambil 

seluruh populasi yang berjumlah 50. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket), 

namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang 

terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan 

untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.
54

  Maka penulis di sini 

melakukakan pengamatan terhadap BMT Al-Ittihad KC Panam. 

2. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
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kepada para responden untuk dijawab.
55

 Dengan skala likert maka variable 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian 

indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

Jawaban A “Sangat setuju” diberi   skor 5 

Jawaban B “Setuju” diberi    skor 4 

Jawaban C “Netral” diberi    skor 3 

Jawaban D “Tidak setuju” diberi   skor 2 

Jawaban E “Sangat tidak setuju” diberi  skor 1  

3. Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagai besar data yang tersedia yaitu berbentuk 

surat, catatan harian, cendra mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama 

data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang 

kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu 

silam. 

 

E. Uji Validitas  

Uji validasi mengacu pada aspek ketetapan atau kecermatan hasil 

pengukuran.
56

 Uji validasi diperoleh dengan cara mengkorelasikan setiap skor 

indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi 

dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0.05. pengukuran 

dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini 

adalah kriteria pengujian validasi: 

1. Jika r hitung ≥ r table (uji 2 sisi dengan sig, 0,05) maka instrument atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

valid). 
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2. Jika r hitung ≤ r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

3. Uji Reliabiliti adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Untuk uji reliabilitas digunakan Teknik 

Alpha Cronbach, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal 

(reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau 

lebih. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia 

kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian.
57

 Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan alat bantu program aplikasi komputer SPSS versi 18. Alasan 

penggunaan alat bantu komputer didasarkan pada akurasi, kecepatan dan 

untuk menutupi kelemahan peneliti dalam proses perhitungan.
58
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