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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian lapangan 

(field research), dimana data dan informasinya diperoleh dari kegiatan 

lapangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meniliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data di lakukan secara trianggulasi, analisis data berupa 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. (Sugiono, 2009) 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di masjid Jogokariyan, Jl. Jogokaryan No. 36, 

Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55413. 

C. Objek Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menjadikan masjid Jogokaryan sebagai 

objek penelitian dengan latar belakang fenomena yang terjadi di masjid 

Jogokaryan yang peneliti rasakan sendiri. Fenomena yang terjadi di masjid 

Jogokaryan ini yaitu berupa adanya pengaruh kualitas pelayanan yang di 

sediakan oleh pengurus masjid Jogokaryan terhadap perilaku jamaah dalam 

berwirausaha. 

 

D. Sumber data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu jenis data, yaitu data 

primer.
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1. Data primer  

a. Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen masjid Jogokaryan seperti 

brosur, majalah, hasil musyawarah, dan lain-lain. 

b. Stakeholders masjid, yaitu tokoh-tokoh penting masjid yang terkait 

penelitian ini. 

c. Jamaah masjid Jogokariyan pelaku wirausaha 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara   

Model wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

terstruktur, wawancara terstruktur di gunakan sebagai teknik peng 

umpulan data bisa peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang dia peroleh. Dalam wawancara ini peneliti akan 

mawawancarai pengurus masjid jogokaryan mengenai pelayanan masjid 

Jogokaryan, lalu mewawancarai Jamaah masjid Jogokaryan yang 

menjadi pelaku wirausaha  (Sugiono, 2009) 

Teknik yang di gunakan dalam pengambilan sampel adalah 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini yaitu sampel di ambil 

dari Jamaah masjid Jogokariyan yang berperan sebagai pelaku 

wirausaha. Khusus nya yang di berdayakan oleh masjid Jogokariyan. 

2. Observasi 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan jenis 

observasi terus terang atau tersamar. Pada observasi ini dalam 

pengumpulan data peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data, 

bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi narasumber 

mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi hanya sebagai studi pelengkap dalam penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen milik 

masjid Jogokaryan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

F. Definisi Variabel Konseptual dan Operasional 

Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang di harapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Namun pada konteks masjid kualitas pelayanan diartikan 

sebagai pengaplikasian dan terlaksana nya fungsi masjid yang secara 

umum ada empat peranan dari fungsi masjid yakni sebagai tempat ibadah, 

sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pembinaan sumber daya manusia 

dan ekonomi. 

2. Perilaku Kewirausahaan 

Perilaku Kewirausahaan merupakan suatu hal yang di pengaruhi oleh 

dorongan kebutuhan akan prestasi. (Soe'oed, 2012) 

 

G. Instrumen Penelitian 
 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 
Variabel Indikator Sumber 

Kualitas Pelayanan Masjid - Tempat ibadah ( 

Memberikan fasilitas serta 

pelayanaan pembinaan ibadah 

) 

- Sosial Kemasyarakatan ( 

Menyediakan pelayanan 

sosial melalui interaksi 

internal maupun eksternal)  

Ari Saputra dan Bayu Mitra 

Adhytama Kusuma (2017). 

Revitalisasi Masjid Dalam 

Dialektika Pelayanan Umat 

dan Kawasan Perekonomian 

Rakyat. Al-Idarah, Vol.1, 

No.1, Januari - Juni 2017 
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- Pendidikan dan pembinaan 

sumber daya manusia ( 

memberikan pelayanan 

pendidikan untuk 

memperluas pengetahuan 

jamaah ) 

- Ekonomi ( memberdayakan 

jamaah ) 

Perilaku berwirausaha - Memperhitungkan resiko 

- Melakukan hal-hal yang 

inovatif 

- Mengambil tanggung jawab 

secara individual 

- Pengetahuan nyata akan 

hasil Pekerjaan 

- Menentukan rencana jangka 

panjang  

- Mengorganisasi kegiatan 

wirausaha 

Rosa Diniari F. soe’oed. 

(2012). Entrepreneurial 

Behavior : Menumbuhkan 

Perilaku Wirausaha Untuk 

Membangun Kemandirian 

Bangsa. Jakarta: UI-Press 

 
H. Analisis Data 

 
Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif 

kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, 

kemudian disusun secara teratur. Data yang disajikan mula-mula dalam 

bentuk gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan 

kesimpulan. Dalam analisis data yakni data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, baik data dari hasil wawancara, observasi maupun dari telaah 

dokumen, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan dua metode yaitu analisis kualitatif.  Di mana penganalisisan 

data sekunder, pertama-tama dilakukan inventarisasi terhadap norma atau 
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prinsip-prinsip terkait dengan teori etika bisnis Islam. Selanjutnya analisis 

deskriptif dimana penganalisaan data primer secara mendalam dengan 

menghubungkan pada data sekunder sehingga diperoleh gambaran secara 

jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok bahasan tanpa melakukan 

perhitungan secara statistik. Kemudian data-data tersebut diolah dan 

dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian (Moleong, 2004). 
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