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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis, Lokasi dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul di atas, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau 

di lokasi penelitian tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang 

terjadi untuk penyusunan laporan ilmiah, 45  mengenai “Distribusi Wakaf Uang 

Yang Dikelola Badan Wakaf Tabalong Dalam Membantu Masyarakat Yang Terlilit 

Hutang Kepada Rentenir”. 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan 

kualitatif yakni pendekatan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif 

analitis, yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan 

memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan 

lain-lain)  berdasarkan fakta factual yang ada sekarang.46  

Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dibutuhkan berupa 

sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Yang mana dalam 

                                                 
45 Abdurahman Fathoni, Metedologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006) 
46Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 54 
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penelitian ini menghimpun informasi terkait dengan pendistribusian dana wakaf 

uang oleh Badan Wakaf Tabalong. 

B. Lokasi penelitian 

Dalam hal ini penelitian dilakukan di kantor Badan Wakaf Kota Tabalong 

di Jl. Ir. P.H.M Noor RT 01 Nomor 05 Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, 

Kalimantan Selatan.  

Dari penelitian ini Badan Wakaf Tabalong merupakan lembaga yang telah 

menerima dan mengelola wakaf tunai yang ada di Kota Tanjung Tabalong. 

Sehingga dari sini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan 

data dan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.  

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah pimpinan,anggota- anggota B.W Tabalong, dan 

masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir. Sedangkan  objek penelitian ini 

yaitu pelaksanaan pendistribusian wakaf uang kepada masyarakat yang terlilit 

hutang kepada rentenir.  

 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

Jadi sumber data primer dalam  penelitian ini adalah sumber data yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan 

informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Dalam hal ini 

informan  yang dimaksud adalah orang-orang yang berada dalam struktur 

kepengurusan Badan Wakaf Tabalong. Salah satu orang yang diwawancara 
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untuk memperoleh informasi adalah Zulrifan Noor yang dalam 

kepengurusan Badan Wakaf Tabalong sebagai Ketua dan Bapak Farid 

Rizqon sebagai Penasehat pada Badan Wakaf Tabalong dan beberapa 

rmasyarakat yang menerima bantuan dari Badan Wakaf  Tabalong. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah bahan bahan atau data data yang menjadi 

pelengkap dari sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yakni 

sumber data yang berasal dari tangan kedua ketiga dan seterusnya, seperti 

mempelajari serta menelaah berbagai bahan keperpustakaan yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Misalnya data 

yang berasal dari biro statistik, buku, majalah, koran dan sebagainya.47 

Adapun data sekunder yang termasuk kedalam penelitian ini adalah Al 

Quran, Hadis, karya tulis ilmiah berupa Skripsi atau junal sebagai referensi 

dan rujukan yang berkenaan dengan wakaf uang. Terdapat juga sumber 

sumber data pelengkap yang berasal dari internet diantaranya seperti DSN 

MUI, dan Undang Undang Republik Indonesia yang berhubungan dengan 

wakaf uang. 

3. Sumber Data Tersier  

Yaitu sumber data penunjang yang mencakup bahan bahan yang 

memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kamus. 48 

 

                                                 
47 Marzuki, op. Cit., 56-57 
48 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2003) 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam  penelitian ini yakni : 

1. Wawancara (Interview)   

Adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan  

itu.49  

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas 

terpimpin, yakni teknik interview yang dilakukan dengan membawa 

pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal hal yang akan 

ditanyakan.50 Yakni wawancara yang berdasarkan pada data interview yang 

telah disusun terlebih dahulu, untuk ditanyakan kepada narsumber tentang 

bagaimana pendistribusian wakaf tunai yang dikelola oleh Badan Wakaf 

Tabalong dalam membantu masyarakat yang terlililit hutang kepada 

rentenir.  

Adapun narasumber dalam wawancara pada proses penelitian ini 

dilakukan dengan ketua ataupun anggota Badan Wakaf Tabalong dan para 

(Maukuf Alaih) orang orang yang menerima bantuan wakaf uang dari Badan 

Wakaf Tabalong. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data 

langsung dari subyek penelitian berkenaan dengan “Distribusi wakaf uang 

                                                 
49 Lexy J, Moleoong, Metedologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2012),186 
50 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara,2013), 

83 
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yang dikelola Badan Wakaf Tabalong dalam membantu masyarakat yang 

terlilit hutang kepada rentenir”. Dan alat yang digunakan untuk membantu 

melakukan wawancara adalah Handphone sebagai alat perekam ketika 

proses wawancara dengan narasumber. 

 

2. Dokumentasi 

Adalah pengumpulan data dan informasi tertulis yang dilakukan dengan 

cara membaca literatur-literatur buku/artikel. Dokumen dokumen atau 

majalah dan sejenisnya mengenai distribusi dana wakaf uang kepada 

masyarakat, serta dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan 

topik yang dibahas dalam penelitian ini.51 

Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data 

baik yang berasal dari arsip arsip tentang profil Badan Wakaf Tabalong, 

dokumen tentang daftar wakif dan lain sebagainya. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan 

bahan-bahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Setelah data 

terkumpul maka selanjutnya diolah dengan menggunakan beberapa tahapan 

berikut: 

                                                 
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Aktif. (Jakarta: Rineka 

cipta, 2011)cet.14,274 
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1. Editing, yakni proses pengecekan ulang terhadap data yang telah 

diperoleh,  sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai 

dengan yang 

2. Deskripsi, yakni memaparkan data tentang kasus yang sudah di dapat 

serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai. 

Dalam menganalisis data, penulis menganalisis dengan teknik deskriftif 

kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada. Analisis ini dilakukan untuk 

mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.  

G. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum yang 

kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta 

persetujuan untuk dimasukkan pada biro skripsi fakultas syariah. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini setelah dilakukan seminar dan dikonsultasikan dengan 

 pembimbing kemudian penulis mengumpulkan data dengan observasi dan  

 wawancara langsung kepada responden dan informan yang ada sehingga  

 diperoleh data yang diperlukan. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini setelah data yang diperlukan selama riset dirasa cukup 

 kemudian data tersebut diolah sesuai dengan teknik pengolahan 

 data,kemudian dianalisis secara kualitatif. 
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4. Tahap Penyempurnaan  

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai 

dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap 

baik dan layak dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. 


