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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai 

metode penelitian1. 

A. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan terhadap suatu  objek dengan 

mengunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung (dengan 

alat bantu). Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati 

secara langsung prosedur dalam pembukaan dan penutupan 

SIJANGKA (Simpanan Berjangka) pada KJKS BMT Walisongo 

Semarang. 

2. Metode Wawancara 

Merupakan teknik untuk mengumpulkan data akurat untuk  keperluan 

pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Metode ini 

bertujuan untuk mendapat informasi yang berhubungan dengan strategi 

pembiayaan sebagai pelengkap data yang tidak diperoleh dari metode 

lain. 

3. Metode Dokumentasi 

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

trankrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.  
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B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumber pertama baik 

individu maupun perorangan2. Dengan data ini dapat digambarkan 

mengenai KJKS BMT Walisongo Semarang serta Prosedur dan 

perhitungan bagi hasil pada Simpanan Berjangka pada KJKS BMT 

Walisongo Semarang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak 

lain. Dengan metode ini penulis memperoleh data lampiran slip 

angsuran, lokasi dan lay out usaha, modul gambaran umum tentang 

perusahaan, serta struktur organisasi KJKS BMT Walisongo 

Semarang. 

C. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang 

menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses riset. Metode riset 

ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode 

yang lain, dan memberikan informasi yang mutakhir yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, serta lebih banyak dapat diterapkan pada 

berbagai macam masalah. 
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