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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu dalam hal ini, masalah yang diteliti adalah tentang 

Analisis manajemen keuangan Masjid Agung Al-Karomah Martapura apakah ada 

atau tidak ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi pengurus dan petugas 

masjid.  

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau 

keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian yang hasil temuannya berupa uraian 

kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman. Metode penelitian deskriptif 

(Descriptive Research) merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan atau gejala-gejala individu 

atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi/ penyebaran suatu gejala 

yang terjadi dalam masyarakat atau di alam (Sugiarto, 2017, hlm. 51). Metode 

kualitatif adalah metode penelitian yang sebagai alat utamanya menggunakan 

wawancara. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Masjid Agung Al-Karomah 

Martapura yang terletak di Jalan A. Yani, Cindai Alus, km. 41, kelurahan Keraton,



37 
 

 
 

Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. 

 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini yakni pengurus dan petugas masjid dan objeknya 

berupa manajemen keuangan Masjid Agung AL-Karomah Martapura, dimana 

dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai manjemen Masjid Agung Al-

Karomah Martapura, apakah manajemen tersebut sudah sesuai standar sehingga 

mampu atau tidaknya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 

sekitar.  

 

 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan peneliti. 

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

pengurus dan petugas Masjid Agung Al-karomah Martapura. 

b. Data Sekunder, yaitu sumber data pelengkap yang diperoleh oleh 

peneliti, baik berupa dokumentasi-dokumentasi, arsip-arsip, dan lain-

lain. Dalam metode pengumpulan data sekunder, observator tidak 

meneliti langsung tapi data didapatkan dari hasil penelitian observator 

lain atau dari beberapa sumber lain seperti BPS, media massa, 

lembaga pemerintah atau lembaga swasta, dan lain sebagainya 
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(Sugiarto, 2017, hlm. 202). Data Sekunder yang digunakan dalam 

studi ini ialah dengan melaksanakan studi pustaka melaui buku, jurnal 

ilmiah, sebagian laporan resmi serta publikasi dari penanggung jawab 

ataupun dokumentasi resmi masjid Agung Al – Karomah Martapura. 

 

2. Sumber Data  

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek 

darimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Sumber data dari pengurus 2 (Dua) orang, yaitu Bapak Dr. 

Kasyfuddin Hasanul Baseri dengan jabatan Wakil Bendahara, dan 

Bapak Dr. H. A Fauzan Saleh, M.Ag dengan jabatan wakil sekretaris 

I. 

b. Sumber data dari petugas 1 (Satu) orang, yaitu Bapak Muhammad 

Mawardi dengan jabatan petugas kebersihan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

(interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dapat pula 

dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) 
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antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya 

langsung tentang sesuatu objek yang diteliti telah dirancang sebelumnya 

(Yusuf, 2017, hlm. 372). Informan dalam penelitian ini yakni bapak H. 

Kasyfudin selaku Wakil Bendahara Masjid Agung Al-Karomah Martapura, 

Bapak Dra. H. A Fauzan Saleh, M.Ag selaku wakil Sekretaris I dan Bapak 

Mawardi selaku kaum Masjid Al-Karomah Martapura, dan beberapa orang 

tukang parkir. 

 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data-data yang 

menjadi bukti dalam penelitian, data-data tersebut dapat diperoleh dari 

dokumen, arsip, catatan, file, foto dan lain sebagainya yang ada pada informan. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya data akan diolah dengan tahapan 

sebagai  berikut: 

1. Editing, yaitu pengecekan Kembali terhadap data-data yang telah 

diperoleh di lapangan melalui wawancara. 

2. Kategorisasi, yaitu Menyusun secara lengkap data-data sesuai dengan 

permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis. 

3. Deskripsi, yaitu memaparkan hasil analisis manajemen keuangan serta 

faktor penghambat dan pendukung Masjid Agung Al-Karomah Martapura. 


