
BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau penelitian kualitatif, 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan purposive dan snow baal, 

teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi.
21

 

B. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah BMT Beringharjo dan BMT Bina 

Ihsanul Fikri Yogyakarta dan subyek penelitian ini adalah para karyawan-

karyawan BMT Beringharjo dan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 
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C. Populasi dan Sample 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 
22

 

2. Sampel 

Sampel adalah jumlah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel 

yang dapat diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).
23

 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan sampel tidak penuh atau setengah dari 

karyawan yang ada di BMT Beringharjo dan BMT Bina Ihsanul Fikri 

Yogyakarta.  
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D. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

jenis data, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung. 

Dalam penelitian ini data primer didapatkan dengan observasi, 

wawancara dan kuesioner. Wawancara kepada pihak manager dan 

kuesioner untuk beberapa karyawan. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berhubungan 

dengan materi skripsi ini, yaitu dengan mempelajari buku kepustakaan, 

literature, buletin, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam 

melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah guna 

memperoleh data. Beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

Obeservasi sering disebut juga sebagai metode pengamatan. 

Metode pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan cara 
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melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.
24

 Di peneliti akan 

melihat keadaan yang ada di sekitar BMT Beringharjo dan BMT Bina 

Ihsanul Fikri. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam 

berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan 

responden. Karena sifatnya yang “berhadap-hadapan”, maka memberikan 

kesan baik terhadap responden mutlak diperlukan. Yang akan peneliti 

wawancarai adalah manajer dari kedua BMT tersebut.  

3. Angket atau kuesioner 

Angket (kuesioner atau daftar pertanyaan) merupakan cara 

pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 

responden untuk diisi. Sudah barang tentu respondennya ditentukan 

terlebih dahulu berdasarkan teknik sampling. Peneliti dapat mendatangi 

sendiri responden atau mengirim daftar pertanyaan itu melalui pos. 

karena “kepraktisannya” itulah angket banyak digunakan peneliti.
25

  

Setelah peneliti mewawancarai manajer BMT, peneliti akan 

memberikan kuesiner kepada para karyawan yang bertujuan untuk 
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memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian dengan kesahihan 

yang cukup tinggi. 

4. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, ceritaria, biografi, peraturan dan kebijakan.
26

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.
27

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. Dalam 
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mendisplaykan data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa 

grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.  

3. Conclusion drawing/ kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
28

 Adapun dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti akan 

memaparkan dalam sebuah konsep dari data-data yang peneliti dapatkan. 

 

                                                           
28

 Ibid. Hal 438 


