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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dimana data 

merupakan suber teori atau teori berdasarkan data. Kategiori-kategori dan 

konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti dilapangan. Teori juga dapat lahir 

dan dikembangkan dilapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk 

verifikasi teori yang timbul dilapangan, dan terus menerus disempurnakan 

selama proses penelitian berlangsung. Yang ilakukan secara berulang-ulang. 

(Muslimin, 2002).  

Data yang dikumplkan merupakan data dalam bentuk narasi dan angka-

angka. Data dianalisis untuk dijadikan bukti yang perlu diinterpretasi untuk 

mendukung kebenaran dari hipotesa yang digunakan dalam penelitian.  

Pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan deskritif yang 

menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai 

populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang ikumpulkan semata-mata 

bersifat deskriptif sehingga tidak bermakseud bersifat penjelasan, menguji 

hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. (Saifuddin 2004). 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Masjid Ulil Albab Jl. Kaliurang km 14,5 Kec. 

Ngaglik, Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus  sampai dengan 16 

September 2018. 

D. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah manajemen Masjid Ulil Albab. 

E. Sumber Data 

Sumber data yang harus dikumpulkan berupa data primer, sekunder atau 

keduanya. Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan 

teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun 
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penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan 

tujuannya. (Saifuddin, 2004). Kemudian data sekunder diperoleh dari sumber 

tidak langsung yang biasanya dapat berupa data-data dokumentasi dan arsip 

lainnya. Kedua data ini yakni data primer ataupun data sekunder dapat diperoleh 

dari pengurus Masjid Ulil Albab. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrument pengumpulan data dapat 

berupa: 

1. Observasi, Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar 

semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasakan 

data yaitu fakta mengenal dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi tempat 

penelitian yaitu di Masjid Ulil Albab sebelum melakukan penelitian dan 

menggali informasi sebelum penelitian dilakukan. 

2. Wawancara/interview, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Pada penelitian ini penulis melakukan 

wawancara dengan ketua takmir, bendahara dan jamaah Masjid Ulil 

Albab. Proses wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang berisi komponen mengenai manajemen masjid. 

3. Dokumentasi merupakan sebuah cara mengumpulkan data dengan 

mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari 

berbagai risalah resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian baik di 

instansi lain yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian. Studi 

dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari instansi 

/lembaga meliputi buku-buku, laporan kegiatannya di instansi/lembaga 

yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi ini terkait dengan 

pengelolaan dana zakat yang terdapat di Masjid Ulil Albab yang 

dikaitkan dengan Maslahah Performa. 
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G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi konseptual dan definisi operasional variabel 

Variabel Definisi  Indikator 

Maslahah 

Performa 

Merupakan ssuatu yang 

menjadi tolak rujukan atau 

tujuan dari ditetapkannya 

shariah. Tujuan dari 

penetapan syariah adalah 

untuk melindungi agama, 

jiwa, akal, keturunan dan 

harta benda. 

Maslahah performa 

memiliki enam orientasi 

yang harus dicapai 

diantaranya, orientasi ibadah 

atau memelihara ibadah (ad-

din), orientasi proses 

internal atau memelihara 

jiwa (an-nafs), orientasi 

tenaga kerja atau 

memelihara keturunan (an-

nasl), orientasi pembelajaran 

atau memelihara akal (al-

aql), orientasi kekayaan atau 

memelihara harta (al-mal), 

dan yang terakhir orientasi 

pelanggan. 

Manajemen  Suatu proses atau kerangka 

kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan 

suatu kelompok orang kea 

arah tjuan-tujuan 

organisasional atau 

maksud-maksud yang 

nyata. 

Meliputi proses planing atau 

perencanaan, 

pengorganisasian atau 

organizing, actuating dan 

directing dan Pegawasan 

atau controlling. 

Sumber: Data dilola, 2018 
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H. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiono 

menrangkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan databerlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai, sehingga diperoleh data yang sesuai. Aktivitas 

yang digunakan dalam analisis data ada dua yaitu data ada dua yaitu reduksi 

data, data display dan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses peneliti melakukan peneliti sehingga 

didapat data dari hasil obeservasi, dokumentasi, catatan dan rekaman 

wawancara. Dari data tersebut kemudian peneliti memilih mana saja yang 

termasuk objek dari penelitian yang peneliti lakukan serta pengelompokkan 

garis besarnya saja (Sugiono, 2010).  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan menvarinya bila diperlukan.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan pengeompokkan data yang diperoleh setelah 

penelitian dilakukan. Data tersebut masih berbentuk poin-poin dan selanjutnya 

pada tahap penyajian data tersebut, maka peneliti menjabarkan ke dalam bentuk 

teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2010).  

Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telh 

dipahami tersebut.  
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3. Kesimpulan dan verifikasi 

Hasil akhir penelitian ini berupa penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2010). 

 

 

 

 

 

  


