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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research (penelitian 

lapangan) yaitu suatu penelitian dengan cara penulis langsung ke lokasi 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Jenis penelitian 

ini digunakan untuk mengungkap dan menjawab pertanyaan tentang apa dan 

bagaimana keadaan fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan 

kemudian melaporkannya sebagaimana adanya. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 

metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-

kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta peneliti tidak 

beusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif (Afizal, 2014, 

hal. 13).  Kemudian menggambarkan atau melukiskan secara sistematis 

mengenai fakta-fakta serta menganalisa dan menetapkan hubungan antara 

fenomena yang dimiliki pada masa sekarang. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Masjid Al Jihad di Jalan Cempaka Besar 

19, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi 
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Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga Masjid yang 

memungkinkan penulis untuk melakukan penggalian data dari informan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pengurus dan pengelola wakaf produktif 

di Masjid Al Jihad (Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi 

Kalimantan Selatan). 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pengelolaan wakaf produktif dan 

hambatan dalam pengelolwaan wakaf di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. 

D. 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 strategi 

pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al-Jihad Banjarmasin dan 

Hambatan dalam pengelolaan tersebut. 

2. Sumber Data 

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :  

Informan : Pengurus Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang dan orang-

orang yang terkait dalam penelitian ini yang dapat memberikan informasi 
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dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian yang 

penulis lakukan, sehingga data peneliti ini menjadi lengkap. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

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.  

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu peneliti meneliti kembali data yang telah terkumpul, 

apakah sudah lengkap dan dapat dipahami. 

b.  Klasifikasi data, penulis mengklasifikasikan dan mengelompokkan 

data menurut jenisnya, supaya tersusun secara sistematis dan mudah 

dipelajari. 

c. Deskripsi atau penafsiran data, yaitu penulis menguraikan data dan 

menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang 

sistematis. 
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2.  Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif 

dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian 

deskriptif. Setelah data diolah dan sebagaimana diuraikan dalam teknik 

pengolahan data di atas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap 

permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Dimana data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan informan dibahas secara mendalam dengan 

mengacu pada landasan teoritis. 

G. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menempuh beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Melakukan penjajakan awal dengan mengumpulkan informasi 

terkait permasalahan yang diteliti. 

b. Mengkonsultasikan permasalahan yang akan diteliti dengan dosen 

pembimbing dalam rangka penyusunan proposal. 

c. Membuat desain proposal. 

d. Mengkonsultasikan proposal dengan dosen pembimbing dalam 

rangka meminta persetujuan beliau.  

e. Mengajukan proposal penelitian ke biro sripsi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam dalam rangka meminta persetujuan judul. 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan sidang proposal yang telah disetujui. 
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b. Merevisi proposal penelitian dengan berpedoman kepada hasil 

sidang dan petunjuk dari dosen pembimbing. 

c. Membuat instrumen pengumpulan data. 

d. Memohon surat riset kepada  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyampaikan surat riset kepada pihak-pihak terkait. 

b. Mengumupulkan data dari informan sesuai dengan instrumen 

pengumpulan data yang telah dibuat. 

c. Menyajikan data yaitu mengolah, menyusun, dan menganalisis 

data yang telah didapat. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Menyusun laporan hasil penelitian. 

b. Mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk 

mendapatkan masukan dan arahan serta meminta persetujuan dari 

dosen pembimbing untuk mengajukannya kepada Tim Penguji 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

c. Mengajukan naskah skripsi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh 

dosen pembimbing untuk dibawa ke sidang munaqasah skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  dan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

  


