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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman 

Muaralembu yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Muaralembu, 

Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

Penelitian Kualitatif. Karena melalui penelitian kualitatif lebih tepat untuk 

menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan judul. Menurut Sujarweni 

(2015:21) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

aktivitas sosial dan lain-lain. 

 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas (independent) tanpa 

membuat perbandingan atau membangun hubungan dengan variabel lain 

(Trianto, 2015:6). 
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3.4 Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diambil secara langsung dari 

responden penelitian, biasanya data tersebut berbentuk data nominal, 

ordinal, interval maupun rasio. Dengan demikian, data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa 

hasil dari wawancara langsung dengan Pengurus Keuangan Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu yang berhubungan dengan Keuangan 

pada Madrasah tersebut. Sedangkan data yang menjadi obyek informan 

adalah Data-data Keuangan Madrasah di Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman 

baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah Data yang diperoleh dari laporan 

yang dibuat oleh suatu institusi baik berupa buku, jurnal dan lain-lain. 

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah 

data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan 

Keuangan Madrasah seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan 

tentang Keuangan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian 

yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai 

pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut 

adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi 

atas sumber majalah ilmiah. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 

penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data dan 

informasi diperoleh dari kegiatan di kancah lapangan kerja penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data di lapangan sebagai berikut: 

a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen 

instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. 

Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri 

atas sejarah singkat perusahaan dan laporan pengelolaan Keuangan 

Madrasah. 

b. Pengamatan (observasi), yaitu Kegiatan dimana seseorang melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tanpa 

melakukan wawancara. Observasi ini dilakukan ketika ingin 

mendapatkan informasi dari seseorang atau objek tertentu tetapi 

mereka tidak mau memberikan informasi. Observasi dilakukan peneliti 

terhadap pengelolaan keuangan Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman 

Muaralembu. 

c. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

sering dilakukan peneliti. Wawancara merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap suatu objek 

penelitian untuk menggali informasi yang diinginkan dengan cara 



 37 

melakukan tanya jawab, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, 

langsung maupun tidak langsung (Trianto, 2015:22-24). 

2. Studi kepustakaan (library research), yaitu Penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan literature atau kepustakaan dari peneliti sebelumnya 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Trianto, 2015:6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


