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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

Metodologi merupakan teknik atau prosedur yang merujuk pada alur 

pemikiran umum/menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis theoretic 

perspektives) suatu penelitian.1 Penelitian (research) adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, 

mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu yang diteliti.2 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu langkah yang mendeskripsikan suatu 

objek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang 

bersifat naratif.3 Sedangkan pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data 

pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dimana peneliti diposisikan sebagai instrument kunci.4 

B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data. Yaitu data primer sebagai 

data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Berikut adalah 

penjelasannya: 

                                                
1 Conny R, Semiawan. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Grasindo. 2010) hlm. 1 
2 Albi, Anggita. Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Sukabumi: CV Jejak. 

2018) hlm. 7 
3 Ibid. hlm. 11 
4 Ibid. hlm. 8 
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1. Data Primer 

Menurut Bangin dalam buku Ibrahim menyatakan bahwa sumber 

data utama atau data primer adalah sumber utama yang dapat 

memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yag diinginkan 

penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.5 

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil 

wawancara dengan Direktur Badan Wakaf Salman ITB, Manager 

Program Wakaf RS Salman Hospital,  tim marketing Badan Wakaf 

Salman ITB, dan wakif. 

2. Data Sekunder 

Menurut Bangin dalam buku Ibrahim menjelaskan bahwa sumber data 

sekunder adalah segala bentuk dokumentasi baik dalam bentuk tertulis 

maupun foto.6 Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder atau 

data tambahan adalah data laporan target dana wakaf yang ingin dicapai 

pada platform Kitabisa.com, data total capaian dana wakaf dari platform 

Kitabisa.com dan data wakif yang berwakaf melalui platform Kitabisa,com  

serta dokumentasi lain yang tersedia dan berkaitan dengan penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan, pandangan dan pengawasan. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan observasi terus terang. Dimana peneliti 

                                                
5 Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif. Hlm. 69 
6 Ibid,,, hlm. 70 
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mengatakan secara terus terang kepada objek yang di teliti bahwa 

kehadirannya untuk melakukan pengamatan atau penelitian.7 Dengan 

demikian pihak Badan Wakaf Salman ITB mengetahui sejak awal 

bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Kemudian observasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan melakukan 

pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan objek 

penelitian sebagai bahan informasi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk 

menggali data secara lisan.8 Dalam penelitian ini wawancara dilakukan 

untuk mengkonfirmasi data dan menggali informasi dari objek 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 

tatap muka langsung dan menggunakan alat perekam dengan pihak 

Badan Wakaf Salman ITB, dan 3 orang wakif yang berwakaf melalui 

Kitabisa.com berdasarkan database. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan.9 

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi database wakif, laporan/data 

                                                
7 Ibid. hlm 80-81 
8 Ibid. hlm 74 
9 A. S. Sumenge. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan 

Perenanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. (Jurnal EMBA Vol. 1. 

2013) hlm. 77 
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penghimpunan dana wakaf pada platform Kitabisa.com, atau dokumen lain 

yang mendukung penelitian. 

D. Uji Instrumen Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama dalam 

penelitian (key instrument). Artinya, penelitilah yang akan menentukan berhasil 

atau tidaknya sebuah penelitian.10 

Dengan kata lain, sebagai alat utama (key instrument), peneliti yang akan 

menentukan proses penelitian secara keseluruhan mulai dari penentuan focus 

penelitian, penentuan data dan sumber data, metodologi yang diterapkan, 

memahami dan menganalisis data hingga sampai pada penyusunan akhir 

laporan.11  

Instrumen lainnya seperti alat perekam wawancara, pengambilan gambar 

(kamera) dan pedoman wawancara masih tetap digunakan sebagai alat bantu 

penelitian, namun kedudukannya tidak menggantikan peneliti sebagai key 

instrument.12 

E. Uji Kredibilitas Data 

Dalam penelitian ini uji kredibilitas data yang digunakan adalah uji 

kredibilitas data triangulasi. Triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara 

sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian.13 Triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

                                                
10 Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif. Hlm. 94 
11 Ibid,, hlm. 134 
12 Ibid,, hlm. 135 
13 Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif.  hlm. 124 
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1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber.14 

GAMBAR 3 1 

BAGAN TRIANGULASI SUMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara 

membandingkan data yang dihasilkan dari beberapa teknik yang berbea yang 

digunakan dalam penelitian. Cara perbandingan tersebut dapat dilakukan 

antara hasil observasi dengan data hasil wawancaraa, data hasil wawancara 

dengan data dokumentasi, atau data dokumentasi dengan data hasil 

wawancara.15 

                                                
14 Ibid,,, Hlm. 125 
15 Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D… hlm. 245 
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F. Teknik Analisis Data 

Nasution mengungkapkan bahwa analisis data penelitian kualitatif telah 

dimulai sejak perumusan masalah dan menjelaskan masaah sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.16 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif. Menurut 

Sugiyono dalam penelitian yang dilakukan Sumenge (2013) analisis deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.17 Untuk 

mengetahui efektivitas dari suatu program memerlukan indikator sebagai tolak 

ukur. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi jumlah 

perolehan dengan target. 

Rasio Efektivitas = Realisasi Jumlah Perolehan x 100% 

Sumber: Mahsun (2009) dalam penelitian Sumenge (2013). 

 Rasio efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi jumlah 

perolehan wakaf dengan target dan disajikan dalam bentuk persentase. Untuk 

mengukur keefektifan maka digunakan indikator sebagai berikut:18 

TABEL 3 1 

INDIKATOR EFEKTIVITAS 

Persentase Kriteria 

(x > 100%) Efektif 

(x = 100%) Efektif Berimbang 

(x < 100%) Tidak (Belum) Efektif 

                                                
16 Ibid. 
17 A. S. Sumenge. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan 

Perenanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Minahasa Selatan. (Jurnal EMBA Vol. 1. 

2013) hlm. 77 
18 Lazyra KS. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan 

Pemerinta Kota Medan. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2016). Hlm  
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Sumber: Mahmudi (2010) dalam penelitian Lazyra (2016) 

G. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Kantor Badan Wakaf Salman ITB. 

2. Jadwal Penelitian  

TABEL 3 2 

JADWAL PENELITIAN 

    Periode 

No Kegiatan 
Juli 

2019 

Agustus 

2019 

September

2019 

Oktober 

2019 

Novembe

r 

2019 

Desember 

2019 

1.  
Studi 

Pendahuluan 
      

  

  

 

2. 

Penyusunan 

Proposal 

Penelitian  

      

3. 
Seminar Usulan 

penelitian 
        

  

 

4. 

Pelaksanaan: 

        

  

 

a)      Pengumpu

lan data 

b)      Pengolaha

n data 

c)      Penganalis

aan data 

5. 

Pelaporan  

        

   

a)      Penyusuna

n laporan   

 

b)      Laporan 

hasil penelitian   

 

6. Sidang Skripsi            
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