
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan penelitian 
 

Jenis penelitian ini adalah lapangan (Field research) yaitu penelitian 

yang dilakukan di lokasi penelitian atau lapangan dengan melakukan 

pengamatan tentang suatu objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan. Adapun Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif, yakni 

penelitian yang memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

permasalahan yang sedang penulis teliti hal ini dimaksudkan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontekskhusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metodealamiah. (Moleong, 2013, 

hal. 46) 

B. Lokasi penelitian 

 

Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 berlokasi di Jl. Cempaka 

Besar No.19, Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan 70111 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

 

Subjek penelitian ini adalah Sekretaris PCM 4, Ketua Lazismu Al- 

Jihad, pedagang/masyarakat, dan pembeli/masyarakat sekitar kantor PCM 4 

Banjarmasin. Objek penelitian ini sasaran yang dijadikan peneliti atau yang 

menjadi perhatian peneliti yakni strategi pengelolaan keuangan terhadap 
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pemberdayaan ekonomi masyarakat program Pengurus Cabang 

Muhammadiyah Banjarmasin 4 yaitu Lazismu Al-Jihad. 

D. Data dan sumber data 

 

1. Data 

 

Data yang akan digali dalam penelitian deskriptif kualitatif ini ada dua 

macam, yaitu data pokok dan data penunjang. 

a. Data pokok 

 

Data pokok yang digali dalam penelitian ini adalah hasil dari 

observasi dan wawancara ke pengurus dan penerima manfaat dari 

program yang ada didalam cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 

yang diteliti. Kemudian peneliti mendapatkan data pokok sebagai 

berikut : 

1) Strategi pengelolaan keuangan yang ada didalam pengurus 

cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4. 

2) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam cabang 

Muhammadiyah Banjarmasin 4. 

b. Data penunjang 

 

Data penunjang dalam penelitian ini adalah data tentang gambaran 

umum lokasi penelitian yang terdiri atas : 

1) Sejarah singkat cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 

 

2) Identitas cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 

 

3) Visi dan Misi cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 

 

4) Keadaan ruang di cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 
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5) Struktur pengurus cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4 

 

2. Sumber data 

 

Data pokok dan penunjang dalam penelitian ini diperoleh dari 

sumber data sebagai berikut : 

1) Responden ialah orang yang memberikan informasi secara 

langsung dalam penelitian ini yaitu Masyarakat sekitar 

sebagai pembinaan dan penerima manfaat dari program 

cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4. 

2) Informan ialah orang yang memberikan informasi tambahan 

sebagai data pelengkap, yaitu Kepala kantor kesekretariatan 

Bpk Rokhailis Fahmi, S.Ag,. S.Pd,I serta pengurus 

Muhammadiyah Banjarmasin 4 lainnya. 

3) Dokumen ialah berupa catatan-catatan atau lampiran data 

tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. 

E. Metode pengumpulan data 

 

Pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi. Alasannya peneliti ingin mengetahui keadaan Natural objek yang 

di teliti agar mengerti secara mendalam melalui observasi latar subjek, metode 

wawancara di lakukan agar data yang di dapatkan lebih kontekstual sesuai 

keadaan. Dokumentasi di perlukan untuk melengkapi data (tulis atau rekaman). 

1. Observasi 

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data penunjang tentang 

deskripsi lokasi penelitian, sarana dan prasarana, keadaan masyarakat, 
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pengurus, organisasi Muhammadiyah Banjarmasin 4. 

 

2. Wawancara 

 

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara lisan, dan pertanyaan yang diajukan kepada responden dan 

informan terlebih dipersiapkan dengan dilengkapi instrumen pedoman 

wawancara (terlampir). Penggunaan metode ini digunakan untuk 

memperoleh informasi secara langsung mengenai obyek pembahasan 

kepada pihak yang terkait (Sugiono, 2009, hal. 72). 

3. Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat 

berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. metode 

dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui 

sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen 

tertulis maupun dokumen terekam. metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan data 

penunjang lainnya yang berhubungan dengan penelitian (Saebani, 2006, 

hal. 117). 

F. Teknik Analisis Data 

 

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 

yang pertama adalah teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan 

semua data, kemudian memilih, memilah, dan mengelompokkan data yang 

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian setelah data 

terkumpul, menggunakan teknik penyajian data, yaitu menyajikan data yang 
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telah terpilih baik berupa teks. Dan yang terakhir adalah teknik penarikan 

kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis dari penelitian. 

Tujuan analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian 

data, pengolahan dan menganalisis data yang terkumpul, hingga menarik 

kesimpulan ialah agar penulis mendapat makna hubungan variabel-variabel 

sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. 

(Arief, 2010, hal. 8). 
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