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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian untuk mencari, 

mengumpulkan, menggali,  data dan menganalisis data adalah sebagai 

berikut : 

1. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu atau kelompok, seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner. Sumber data atau informan dalam penelitian ini 

adalah karyawan BMT Harapan Ummat Kudus. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data primer yang telah di olah lebih lanjut 

dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, dan 

karya ilmiah lain yang isinya dapat membantu melengkapi data yang 

berkaitan dengan objek penelitian.1 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa metode sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus pada 

gejala, kejadian, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 
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mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan 

kaidah-kaidah yang mengaturnya. Data ini didapat di BMT 

Harapan Ummat Kudus. 

2. Metode Dokumentasi 

Suatu metode yang digunakan dengan menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen 

rapat, serta catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data tentang jaminan dan juga tentang 

tabungan. Data-data didapat dari brosur, karya tulis ilmiah dan 

makalah-makalah yang berkaitan dengan tema serta laporan-

laporan yang di dapat dari BMT Harapan Ummat Kudus, dan 

buku-buku yang berkaitan. 

3. Metode Wawancara 

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang atau lebih dalam situasi saling berhadapan , yaitu 

yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan 

kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan 

keyakinannya. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah 

karyawan di BMT Harapan Ummat Kudus.2 

C. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di BMT Harapan Ummat Kudus 
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D. Metode Analisis Data 

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Data kualitatif tidak 

berdasarkan pada angka-angka atau perhitungan, melainkan berupa 

keterangan, pendapat, dan pandangan pemikiran yang dapat menunjang 

kesimpulan yang diinginkan. Penelitian ini menghasilkan jenis masalah 

deskriptif. Yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-

kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi 

kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti 

presentasi. Data-data yng diperoleh oleh penulis yaitu dari data 

wawancara, observasi, dan dokumentasi di BMT Harapan Ummat Kudus 

dengan teori dan konsep yang ada.3 
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