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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan 

kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati kemudian ditarik menjadi suatu 

kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat 

populasi atau daerah tertentu. Dalam hal ini peneliti bermaksud untuk 

mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah di KSU BMT Mitra Barokah. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek kajian dalam penelitian ini adalah Prosedur Pembiayaan 

mudharabah pada KSU BMT Mitra Barokah. 

 

C. Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KSU BMT Mitra Barokah Kompleks 

Pasar Wates, Jalan Diponegoro Wates, Wates, Kabupaten Kulon Progo. 

Objek dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Mudharabah 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama satu 

minggu. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan tugas akhir ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik penelitian dengan mengajukan pertanyaan 

mendalam untuk memperoleh informasi dari responden. Penelitian ini  

menggunakan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi 

mendalam dari responden tentang prosedur pembiayaan Mudharabah 

lembaga keuangan syariah. 

2.  Dokumentasi 

Studi dokumen ialah metode yang digunakan untuk mengamati, 

menyelidiki dokumen tertulis dan tercetak. Dokumentasi dilakukan 

dengan mengumpulkan data-data untuk kemudian dipelajari dan ditelaah. 

Dokumentasi ini dilakukan untuk mengetahui data-data yang berupa 

catatan atau dokumentasi dari prosedur pembiayaan Mudharabah di KSU 

BMT Mitra Barokah. 

 

E. Subjek Penelitian 

Teknik sampling menggunakan purposive sampling yaitu tidak 

semua populasi dapat menjadi sampel, hanya orang-orang tertentu yang 

dapat menjadi sampel penelitian. Sampel penelitian ini meliputi pihak-

pihak yang diaggap dapat memberikan informasi mengenai latar belakang 

dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian sehingga data yang 
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dihasilkan akurat. Subjek penelitian ini adalah Customer Service KSU 

BMT Mitra Barokah dan bagian pembiayaan KSU BMT Mitra Barokah. 

Customer Service bertugas menangani langsung prosedur pembiayaan 

mudharabah pada nasabah nasabah di KSU BMT Mitra Barokah.  Bagian 

pembiayaan meniliki wewenang lebih tentang pembiayaan mudharabah di 

KSU BMT Mitra Barokah. 

 

F. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Primer  

Data yang diperoleh langsung dari responden. Data yang diperoleh 

langsung ini berupa hasil wawancara karena peneliti melakukan 

penelitian melalui wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh tidak langsung dari responden. Data yang diperoleh 

ini berupa hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di KSU BMT 

Mitra Barokah. 

 


