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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yaitu dengan 

terjun langsung ke lapangan untuk meneliti data berkenaan dengan penerapan 

fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan 

Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam. Adapun penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran tentang 

bagaimana penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf produktif oleh 

Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam berdasarkan 

data-data yang didapat. Penelitian ini mengambil lokasi pada Masjid 

Nahdhatussalam Banjarmasin yang beralamat di jalan Cempaka Raya, Cempaka 

Sari II RT 14 No 81 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah 

Kota Banjarmasin. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Yayasan Nahdhatussalam Al-

Banjari. Objek penelitian ini adalah penerapan fungsi manajemen pada 

pengelolaan wakaf produktif di Masjid Nahdhatussalam Banjarmasin. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan 

sumbernya data terbagi kepada:
1
 

1. Data primer: data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumbernya, data primer disebut juga data asli atau baru 

yang memiliki sifat uptodate. Untuk mendapatkan secara langsung. 

Teknik yang digunakan dapat berbentuk observasi, wawancara, diskusi 

terfokus dan penyebaran kuisioner. 

2. Data sekunder: data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai 

sumber yang ada (tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari 

laporan, jurnal, dan lain-lain. 

 Dalam penelitian ini sumber data berasal dari sebagai berikut:
2
 

1. Narasumber (responden), yaitu orang yang memberi informasi atau orang 

yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu pengurus Yayasan 

Nahdhatussalam Al-Banjari yang mengetahui secara mendalam tentang  

pembahasan pada penelitian ini. 

2. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh terkait dengan permasalahan 

yang diteliti berupa surat-surat, buku-buku, laporan resmi, catatan harian, 

laporan keuangan, dokumen, gambaran umum tentang bagaimana 

penerapan fungsi manajemen dalam  pengelolaan wakaf produktif oleh 

                                                           
1
P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 

1999), hlm. 87. 

  
2
Saufudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 7. 
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Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari di Masjid Nahdhatussalam 

Banjarmasin. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terawawancara (interviewee) dengan teknik ini penulis melakukan 

percakapan/dialog langsung dengan informan yang dapat memberikan 

informasi mengenai masalah-masalah yang diteliti sehingga diperoleh 

data yang diperlukan. 

2. Dokumenter merupakan 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.
3
  

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari survey dan studi 

literatur diolah menggunakan teknik sebagai berikut: 

 

                                                           
3
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 

hlm. 158. 
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a. Editing  

Editing yaitu cara menyeleksi data yang telah diperoleh, apabila 

terdapat kekurangan dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga 

diperoleh data yang valid. 

b. Kategorisasi  

Kategorisasi yaitu pengelompokkan dengan kualitas, 

pengelompokkan dan berdasarkan pada kategorisasi tertentu dengan 

substansi-substansi permasalahannya atau pembahasannya sehingga 

tersusun secara sistematis.
4
 

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  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif berdasarkan Model Miles and Huberman yaitu:
5
 

a. Data Reduction (Reduksi Data) berarti penelitian merangkum, 

mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi, serta 

                                                           
4
Mohammad Ali, Penelitian Pendidikan dan Strategi, (Bandung: Angkasa, 2011), hlm. 

151. 

5
Syofian Siregar, Statistik Deskriptif Untuk Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

hlm. 213.  
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data yang tidak penting dibuang karena dianggap tidak berguna bagi 

peneliti. 

b. Data Display (Penyajian Data) yaitu penelitian menyajikan data 

dengan teks yang bersifat naratif, bagan, hubungan antar kategori dan 

chart. 

c. Conclusion Drawing/Verification yaitu peneliti menarik kesimpulan 

dan verifikasi atas data yang diperoleh dalam penelitian. 

Dalam penarikan kesimpulan penulis membuat kategorisasi 

penlaian dalam penerapan fungsi manajemen pada pengelolaan wakaf 

produktif oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tidak baik, jika tidak ada fungsi manajemen serta teorinya yang 

diterapkan. 

2) Kurang baik, jika hanya satu fungsi manajemen serta teorinya 

yang diterapkan. 

3)  Cukup baik, jika dua atau tiga fungsi manajemen serta teorinya 

yang diterapkan. 

4) Baik, jika semua fungsi diterapkan tetapi ada beberapa teori 

dalam fungsi manajemen yang belum diterapkan. 

5) Sangat baik, jika semua fungsi manajemen dan teorinya 

diterapkan. 
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F. Tahap Penelitian 

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dari pembuatan proposal sampai 

munaqasah ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan 

yang akan diteliti selama kurang lebih sebulan dengan terjun langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan gambaran umum. Hasil yang dicapai kemudian 

dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul, “Penerapan Fungsi 

Manajemen Pada Pengelolaan Wakaf Produktif Oleh Yayasan 

Nahdhatussalam Al-Banjari Di Masjid Nahdhatussalam”. Untuk 

menyempurnakan hasil laporan awal maka dikonsultasikan kepada dosen 

penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah disidangkan dan dinyatakan 

diterima maka Fakultas menerbitkan surat persetujuan judul serta penetapan 

dosen pembimbing I dan II pada tanggal 03 Februari 2016, selanjutnya 

dikonsultasikan kembali untuk diadakan seminar pada tanggal 24 Februari 

2016. 

2. Tahapan Pengumpulan data 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

melakukan penelitian lapangan selama sebulan dari tanggal 01 Juni 2016 

sampai dengan 30 Juni 2016, dengan teknik pengumpulan data yang telah 

ditentukan seperti wawancara (interview), dan dokumentasi kepada 
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narasumber sehingga diperoleh data-data dan informasi terkait dengan 

permasalahan yang diteliti penulis.  

3. Tahapan pengolahan dan analisis data 

Seluruh data yang diperlukan terkumpul, penulis kemudian mengolah 

data tersebut dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi, dan 

interpretasi yang keseluruhannya dituangkan ke dalam bab IV. Kemudian 

data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pada tahapan ini 

dilakukan sekitar dua bulan. 

4. Tahapan penyusunan laporan 

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data 

yang dikumpulkan berdasarkan sistematikan penulisan selama sebulan. Tahap 

terakhir, laporan yang telah rampung dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing I dan II sehingga dianggap baik dan layak dijadikan karya tulis 

ilmiah dalam bentuk skripsi pada tanggal 12 juli 2017 yang akan disidangkan 

pada tim penguji. 


