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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

   

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada BMT Al-Hijrah yang berlokasi di Jl. 

Prof. M. Yamin SH Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Sedangkan waktu 

penelitian ini terhitung dari bulan September - November 2017. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 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 digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 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). 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Ada pun jenis dan sumber  data yang digunakan dalam penelitian  ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh secara langsung dari 

sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 

2011:132). Data primer sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
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secara langsung dari BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar Dalam 

penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh 

melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait di BMT 

Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar yang menangani bagian yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 

2011:132). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah singkat, 

dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi BMT Al-Hijrah Salo 

Kabupaten Kampar serta literatur seperti jurnal, buku, website, dan lain-

lain yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab (Haris, 2013:27). Dalam metode wawancara ini 

peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan dengan manajer 

umum yang terkait di BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

berdasarkan pada dokumen-dokumen tentang akuntansi murabahah. 
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Dokumen tersebut diantaranya mengenai profil BMT Al-Hijrah Salo 

Kabupaten Kampar, laporan keuangan, dokumen-dokumen dan penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi murabahah. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari 

buku-buku literatur dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif yang pada dasarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2010:169). 

Data yang didapat melalui wawancara, dokumentasi dan studi 

kepustakaan oleh penulis mengenai analisis penerapan Akuntansi Murabahah  

pada BMT Al-Hijrah Salo Kabupaten Kampar kemudian akan dianalisis dan 

dideskripsikan berdasarkan teori dan konsep yang ada atau membandingkan 

teori dengan praktik. Selanjutnya hasil penelitian dilapangan akan 

dihubungkan dengan permasalahan yang di angkat guna mendapatkan suatu 

kesimpulan. 


