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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Peneliti lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.23  

Peneliti menerapkan  model satrategi studi kasus yang digunakan 

dalam penelitian kualitatif. Studi kasus sendiri merupakan strategi 

penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki suatu peristiwa, 

proses, atau sebuah institusi.24 Dalam hal ini yang menjadi studi kasus 

pada penelitian kualitatif ini adalah penerapan bagi hasil revenue sharing 

di BMT Amanah Ummah Suoharjo tahun 2015. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif, dalam artian 

peneliti akan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan 

karakteristik mengenai penerapan bagi hasil revenue sharing di BMT 

Amanah Ummah Suoharjo tahun 2015.25 

 

 

                                                           
23Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010), hlm. 5.  
24John W. Creswell, Research Design:Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Aproaches. Terj. Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 275. 
25Ibid., hlm. 7 
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C. Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni 

data primer dan sekunder.26 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang menjadi sumber data 

utama. Data tersebut diambil langsung dari sumber obyek 

penelitian tanpa sebelumnya diolah pihak lain. Dalam hal ini 

dalam bentuk hasil wawancara, dokumentasi, maupun 

observasi tentang sistem bagi hasil revenue sharing pada BMT 

Amanah Ummah berupa mekanisme bagi hasil muḍārabah. 

2. Data sekunder 

Data yang didapat tidak secara langsung dari obyek 

penelitian. Data tersebut merupakan data yang sudah diolah 

dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan 

metode. Dalam hal ini berupa buku-buku penunjang dalam 

pembuatan skripsi yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangang (field 

research) oleh sebab itu teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 

model observasi, dokumentasi, dan wawancara.27  

 

1. Observasi 

                                                           
26Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset,1986), hlm. 55 
27Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: Bina 

Aksara, 1987, hlm.  182-185. 
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Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data berdasrkan 

hasil pengamatan dan pencatatan. Peneliti  melakukan  

pengamatan  secara  langsung dalam  penerapan    bagi  hasil  

revenue sharing pada akad muḍārabah BMT Amanah Ummah 

Sukoharjo tahun 2015 berupa mekanisme pembiayaan 

muḍārabah.  

2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan salah satu cara dalam 

memperoleh sebuah data dengan cara bertatapan langsung 

dengan nara sumber guna menggali informasi yang dibutuhkan. 

Peneliti  melakukan wawancara secara langsung kepada pihak 

manajer BMT Amanah Ummah. Pemilihan manajer sebagai 

obyek wawancara dikarenakan seorang manajer memegang 

kebijakan suatu BMT sedangkan terkait bagian marketing 

sendiri dikarenakan pihak marketing adalah pihak yang 

menjalankan teknis pembiayaan dan bersentuhan langsung 

dengan nasabah. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan sebuah cara dimana peneliti 

mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan lain 

sebagainya. Data yang dikumpulkan antara lain, SOP, struktur 
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organisasi, dan informasi-informasi yang lainnya yang 

berkaitan tentang lembaga BMT Amanah Ummah. 

E. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul peneliti 

menggunakan metode analisis deskriptif. Peneliti akan menjelaskan 

secara sistematis dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan 

dalam bentuk penjelasan secara terperinci dalam bentuk kalimat-

kalimat yang tersusun secara sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


