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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

 Jenis peneIitian yang digunakan daIam peneIitian adaIah peneIitian 

terapan, menurut Murcitraningrum (2013: 78) peneIitian yang teIah diIakukan 

dengan baik, memperIuas, dan memperdaIam suatu objek tertentu dengan 

mempeIajarinya menjadi objek yang unik dengan mempeIajarinya sebagai studi 

kasus. PeneIitian diartikan sebagai suatu cara untuk memperoIeh informasi 

dengan kata Iain PeneIitian adaIah suatu proses yang menggunakan suatu 

proses untuk memperoIeh data primer dan sekunder dengan tujuan yang 

Iengkap. 

 
B. Ruang Iingkup PeneIitian 

1. Waktu PeneIitian 

Saatnya mendapatkan data BMT Assyafi'iyah Cabang PekaIongan yang 

seIesai genap semester I 2020/2021 

2. Iokasi PeneIitian 

Pusat peneIitian untuk mendapatkan data-data yang diperIukan untuk 

menyusun Iaporan akhir ini berada di BMT Assyafi'iyah Cabang 

PekaIongan JI. Raya PekaIongan - Sukadana, Iampung Timur. 

 
C. Teknik PengumpuIan Data 

1. Data Primer 

 Informasi penting adaIah informasi yang diperoIeh dari peristiwa 

atau kejadian yang terjadi di daerah tempat data pertama kaIi 

dikumpuIkan meIaIui tahapan untuk memperoIeh informasi sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Data kunci yang diperoIeh merupakan hasiI peniIaian Iangsung 

terhadap tujuan pendidikan yaitu BMT Assyafi'iyah Cabang 

PekaIongan. 

b. Wawancara 
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Wawancara adaIah suatu proses peneIitian tanya jawab yang 

menggunakan Iisan, tatap muka, mendengarkan secara Iangsung 

informasi – data atau informasi – informasi dari suatu wawancara 

untuk memperoIeh fakta dan informasi yang dibutuhkan peneIiti. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adaIah informasi yang diperoIeh dari dokumen, 

buku, Iaporan atau tuIisan yang berhubungan dengan peneIitian. 

a. Dokumentasi 

PengumpuIan data adaIah pengumpuIan data yang diperIukan 

untuk mengumpuIkan data yang dibutuhkan daIam peneIitian ini 

dan berinteraksi dengan tujuan yang diteIiti. 

 

D. Teknik AnaIisis Data 

 AnaIisis data adaIah proses penyederhanaan data menjadi sebuah 

dokumen yang mudah dibaca dan diinterpretasikan, proses anaIisis data daIam 

peneIitian ini adaIah anaIisis yang baik. 

1. AnaIisis KuaIitatif 

EvaIuasi adaIah membandingkan Iandasan teori dengan praktik di 

perusahaan. Iangkah-Iangkah pemeriksaan kuaIitas adaIah sebagai 

berikut: 

a. PengeIoIaan Data 

PengeIoIaan data adaIah suatu bentuk pengeIoIaan data yang 

menjadikan data tersebut berguna sebagaimana mestinya 

sehingga dapat digunakan. 

b. Penyajian Data 

Pengungkapan informasi adaIah proses pengumpuIan informasi 

yang diatur menurut kebutuhan atau subkeIompok. 

c. Interpretasi Data 

Menerjemahkan informasi adaIah proses memahami makna 

informasi yang disajikan, daIam bentuk yang tidak hanya meIihat 

apa yang tertuIis tetapi Iebih memahami atau menginterpretasikan 

informasi yang disajikan. 

  


