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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah field reseach (penelitian 

lapangan)
1
, yaitu  suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung 

ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.  

2. Sifat Penelitian 

Dengan mengambil sifat penelitian berupa deskriptif kualitatif yaitu 

metode yang meneliti sekelompok manusia atau suatu objek dengan cara 

menggambarkan atau melukiskan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta 

menganalisa dan menetapkan hubungan antara fenomena yang diselidiki pada 

masa sekarang. 
2
 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Jln A Yani KM 90 Binuang, Kabupaten 

Tapin Kalimantan Selatan. Masjid At-Taqwa Binuang adalah salah satu masjid 

masyarakat yang sangat berkembang dan mempunyai potensi yang sangat besar, 

dan mempunyai usaha dan fasilitas dalam perkembangan mesjid.  

 

 

                                                           
1
Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, Press, 

2005), hlm. 34. 

 
2
M.Nazir, Metode Penelitian (Jakarta :Ghalia Indonesia,2008),cet.VI, hlm. 63. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian  

Sanafiah Faisal dalam bukunya “Format- Format Penelitian Sosial” 

menjelaskan, istilah “subjek penelitian” menunjuk pada orang/individu atau 

kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang teliti.
3
 Subjek dalam 

penelitian ini adalah pengelola Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin, dan 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan benda wakaf Masjid 

yang mempunyai pemanfaatan dari Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin.  

 

C. Data dan Sumber data 

1. Data  

Data adalah keterangan yang dapat memberikan tentang informasi suatu 

keadaan masalah. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data yang 

berdasarkan rumusan masalah yang dikumpulkan tentang pengelolaan Masjid At-

Taqwa Binuang dan kendala-kendala dari pengelolaan tersebut.  

2. Sumber data  

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

Informan : Pengelola Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten Tapin yang 

dapat memberikan informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan 

dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga data peneliti ini menjadi 

lengkap. Pengelola yang diteliti adalah ketua umum, koordinator pembinaan 

kepemudaan atau remaja masjid dan kewanitaan, koordinator bidang 

pemeliharaan air, listrik dan elektoronik, dan bidang kebersihan dan pertanaman.  

                                                           
3
Sanafiah, Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Jakarta:PT Raja Grafindo,2005), hlm. 

109. 
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Dokumen, yaitu seluruh data yang sudah didokumentasikan berkaitan 

dengan penelitian guna sebagai pelengkap dalam penelitian ini.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu : 

a. Wawancara(interview), yaitu metode yang digunakan untuk data 

primer dengan memberikan pertanyaan dan langsung kepada para 

informan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. Sebuah dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewe) dengan teknik ini penulis 

melakukan percakapan atau dialog langsung dengan informan yang dapat 

memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang diteliti sehingga 

diperoleh data yang diperlukan.  

b. Dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan data yang didapat dari 

catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah penelitian, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

pikiran.
4
 Mengumpulkan data yang didapat dari catatan-catatan atau 

dokumen di ruang sekertariatan Masjid At-Taqwa Binuang Kabupaten 

Tapin.  

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

                                                           
4
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta:Rineka Cipta,2008), hlm.  

158. 
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Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari survey dan studi literatur 

diolah menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Seleksi Data (Editing) 

Editing yaitu cara menyeleksi data yang telah diperoleh, apabila terdapat 

kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga diperoleh data yang 

valid. 

b. Kategorisasi  

Kategorasi yaitu pengelompokan dengan kualitas, pengelompokan dan 

berdasarkan pada kategorisasi tertentu dengan substansi-substansi 

permasalahannya atau pembahasannya sehingga tersusun secara sistematis.
5
 

c. Interpretasi  

Interpretasi yaitu upaya memahami dan menafsirkan kembali data yang 

telah dikumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah 

diajukan.  

2. Analisis Data  

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT 

adalah penilaian terhadap lingkungan eksternal dan sumber daya internal 

organisasi guna membandingkan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman 

yang membantu para eksekutif merumuskan strategi bagi perusahaan. Analisis 

SWOT adalah mengidentifikasi faktor internal dan ekternal (komponen SWOT) 

yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi, dilakukan dengan cara 

                                                           
5
Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan dan Strategi (Bandung: Angkasa, 2011), hlm. 

151. 
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mengamati secara langsung aktivitas dikawasan atau disekitar kawasan yang 

berhubungan dengan praktek ini serta metode wawancara.  

Penilaian terhadap lingkungan eksternal dan sumber daya internal 

organisasi guna membandingkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

yang membantu para eksekutif merumuskan strategi bagi perusahaan. Analisis 

SWOT membantu manajer meringkas fakta-fakta yang relevan dan penting dari 

analisis eksternal dan internal yang mereka lakukan. Mereka kemudian dapat 

mengenali isu-isu strategi yang utama dan sekunder yang dihadapi oleh organisasi 

mereka strategi yang kemudian dirumuskan oleh manajer itu akan didasarkan 

pada analisis SWOT untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia dengan cara 

mengekspoitasi kekuatan organisasi, menetralkan kelemahannya dan menghadapi 

ancaman-ancaman potensinya.   

 

F. Prosedur Penelitian 

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dari pembuatan proposal sampai 

munaqasah ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut.  

a. Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian untuk 

kesempurnaannya maka dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan ketua 

jurusan Ekonomi Syariah. Kemudian meminta persetujuan untuk dimasukkan ke 

Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah penetapan judul serta 
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penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan 

kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya kemudian diseminarkan.  

b. Tahapan Pengumpulan Data  

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan data-data, 

wawancara yang didapatkan kemudian untuk di kategorisasi, editing kemudian di 

deskripsikan sehingga data-data yang didapat valid.  

c. Tahap pengolahan dan analisis data  

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul kemudian penulis 

mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik pengolahan data dan 

semuanya dituangkan dalam laporan Bab IV. 

d. Tahap Penyusunan laporan 

Tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai 

dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan 

secara intersif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, sehingga 

dianggap baik dan layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.  

 

 


