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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

penelitian deskriptif menurut Surakhmad yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah pada masa sekarang dengan menggunakan teknik deskriptif di 

antaranya penyelidikan yang menuturkan, menganalisis dan mengklasifikasi 

penyelidikan dengan teknik survei, wawancara, angket, observasi, tes, studi kasus, 

studi komparatif, atau studi operasional (Prastowo, 2014). Sedangkan metode 

kualitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih ditekankan pada proses 

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati, dengan mengunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif 

berusaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan 

argumentatif (Wirartha, 2006, p.134). 

Penelitian ini bersifat penelitian korelasional (correlation research), yaitu 

penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi-variasi pada 

suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain 

berdasarkan kofisien korelasi (Cholid & Achmadi, 1991, p.48).Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan etos kerja islami terhadap 

kualitas kerja pada karyawan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

  

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang ini dilakukan pada tempat, alamat, dan waktu berikut. 

Tempat  : BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Daerah Istimewa 

Yogyakarta 
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Alamat  : Sukonandi Nomor 8 Yogyakarta, Kementerian Agama Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Waktu  : Jumat, 27 April 2018. 

 

C. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS 

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di antaranya yaitu: 

1. Bapak Juni A. Dwi Utomo, S.Psi selaku Wakil Ketua IV Administrasi, SDM 

dan Umum (Juni A. Dwi Utomo, 2018). 

2. Bapak R. Kozara, Bidang SDM dan ITCm (Kozara, 2019). 

3. Ibu Ummi Nasyi’ah, S.Ag, M.Si, Bidang Manajemen – Operasional (Ummi 

Nasyi’ah, 2019). 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:  

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tanpa perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer 

yang ada dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan 

Wakil Ketua IV BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Data sekunder,yaitu data yang berasal dari sumber lain, seperti hasil 

penelitian sebelumnya, jurnal, artikel dan lain-lain, yang digunakan untuk 

mendapatkan dan menggali teori-teori yang dapat mendukung pemecahan 

masalah dalam penelitian. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  
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a) Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

dilakukan secara langsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang 

disampaikan (Cholid & Achmadi, 2003, p.83). Wawancara dilakukan secara 

langsung dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa pertanyaan-

pertanyaan yang ditunjukkan langsung pada pihak yang dianggap mengetahui 

kualitas kerja dan etos kerja karyawan serta menerapkan kualitas kerja dan 

etos kerja islami tersebut pada dirinya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur wawancara tatap muka dan 

menggunakan alat recorder. Dalam hal ini, wawancara yang digunakan 

merupakan jenis wawancara semi-terstruktur dengan panduan wawancara 

sebagai wawancara agar wawancara lebih mendalam namun tidak keluar dari 

konteks masalah yang dibahas, untuk meminimalkan subjektivitas penelitian. 

b) Observasi/Pengamatan 

Dalam observasi, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti. 

Observasi ini dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan hasil-

hasil dilapangan. Observasi partisipan dapat membantu peneliti dalam 

memperoleh data lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui tingkat makna 

dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2011, p.227). 

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan secara langsung 

dengan melihat secara langsung kegiatan kerja pengurus BAZNAS Daerah 

Istimewa Yogyakarta untuk lebih memperdalam dan validasi informasi yang 

telah didapatkan dari hasil wawancara mengenai etos kerja islami dan 

kontribusinya pada kualitas kerja pengurus. 
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c) Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen-

dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek 

(Herdiansyah, 2010: 143). 

Dokumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah hasil rekaman 

dan foto yang digunakan peneliti ketika melakukan wawancara dan observasi, 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kelembagaan dan administrasi, 

serta struktur organisasi yang ada di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

 

Tabel 3.1  

Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 

Indikator 

1. Kontribu

si 

Oxford Learners’ 

Dictionary, 

Kontribusi adalah 

peranan yang 

dilakukan oleh 

seseorang atau 

sesuatu dalam 

usaha 

menghasilkan 

sesuatu atau 

membantu sesuatu 

untuk lebih maju 

Ahira (2012), 

perilaku yang 

dilakukan oleh 

seseorang yang 

kemudian 

memberikan 

dampak positif 

maupun damoak 

negatif terhadap 

pihak lain 

 

2. Etos Asifudin (2004), Cara pandang yang 1. Kerja 
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Kerja 

Islami 

Etos Kerja Islami 

adalah Sikap hidup 

mendasar terhadap 

kerja yang dimiliki 

oleh seseorang 

yang identik 

dengan sistem 

keimanan/aqidah 

Islam berkenaan 

dengan kerja atas 

dasar pemahaman 

yang bersumber 

dari wahyu dan 

akal yang saling 

bekerja sama 

secara 

proporsional. 

diyakini seprang 

muslim bahwa 

bekerja bukan 

hanya untuk 

memuliakan 

dirinya sendiri 

sebagai manusia, 

tetapi juga sebagai 

manifestasi dari 

amal saleh, dan 

mempunyai nilai 

ibadah yang luhur 

di hadapan Allah 

SWT (Djakfar, 

2012, hal. 96). 

merupakan 

penjabaran 

dari aqidah 

2. Kerja 

dilandasai 

ilmu 

3. Kerja 

dengan 

meneladani 

sifat-sifat 

Illahi serta 

mengikuti 

petunjuk-

petunjuk-

Nya. 

3. Kualitas 

Kerja 

Matutina (2001), 

Kualitas kerja 

adalah kemampuan 

seorang karyawan 

pada suatu 

pekerjaan karena 

adanya suatu 

pengembangan 

untuk menunjang 

sejauh mana 

kemampuan yang 

Tingkat pencapaian 

karyawan atas 

kinerja pekerjaan 

yang telah mereka 

lakukan atau 

kegiatan dan 

perilaku yang 

berkaitan dengan 

kerja yang sesuai 

dan menyumbang 

dalam pencapaian 

1. Hasil Kerja 

2. Efisiensi 

Kerja 

3. Kreativitas 

Kerja. 
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dimiliki karyawan 

tersebut dalam 

keterampilan yang 

dikuasainya untuk 

menangani 

berbagai jenis tugas 

dalam rangka 

pencapaian tujuan 

dan sasaran 

perusahaan dengan 

baik. 

tujuan organisasi 

(Zaharh, Abdul 

Hamid, Abdul 

Rani, & Kamil, 

2016, hal. 196). 

4. 

 

Kualitas 

Kerja 

dalam 

Islam 

Farg, Khalil, & 

Salih (2016), 

Kualitas kerja 

dalam Islam 

banyak dikaitkan 

dengan itqan dan 

Ihsan, sehingga 

kualitas kerja 

diartikan sebagai 

kemampuan 

seseorang dalam 

bekerja secara 

sempurna sesuai 

dengan 

pengetahuan dan 

kemampuan yang 

diperoleh oleh 

Berkaitan dengan 

pengetahuan dan 

keterampilan, serta 

optimalisasi 

penggunaan waktu 

(Norvadewi, 2014, 

hal. 185). 

1. As-Salah 

2. Al-Itqan 

3. Al-Ihsan 

4. Al-

Mujahadah 

5. Tanafus dan 

Ta’awun 

6. Mencermati 

Nilai Waktu 
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manusia. 

5. Pengurus Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 

pengurus berarti 

anggota yang 

dipilih untuk 

mengelola 

perkumpulan 

Dalam hal zakat, 

terdapat istilah 

pengurus zakat 

yaitu orang yang 

diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan 

membagikan harta 

zakat sesuai dengan 

QS. At-taubah ayat 

60 (Sholihin, 

2010). 

 

6. Badan 

Amil 

Zakat 

Nasional 

(BAZNA

S) 

Berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 

2011, BAZNAS 

didefinisikan 

sebagai lembaga 

yang melakukan 

pengelolaan zakat 

secara nasional. 

Badan yang tugas 

utamanya adalah 

menghimpun dan 

menyalurkan zakat, 

infaq, dan sedekah 

(ZIS) pada tingkat 

nasional 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengumpulan data guna mempermudah pengumpulan data dan perolehan hasil yang 

lebih baik, yaitu lebih cermat, lengkap, dan sistematis dan kemudian akan lebih 

mudah diolah (Arikunto, 2013). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 



56 

 

 

Tabel 3.2 

Instrumen Penelitian 

No Teknik Penelitian Istrumen 

1. Interview -Draf wawancara 
-Recorder 

3. Observasi -Checklist 
4. Dokumentasi -Kamera/Handphone 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif (Moleong, 1997, p.4) adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. 

Metode analisis yang digunakan (Nazir, 2003) adalah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi 

faktual yang diperoleh dari BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, yang 

berhubungan dengan kontribusi etos kerja islami terhadap kualitas kerja dengan 

tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diteliti.  

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis: 

a. Penerapan Etos Kerja Islami Oleh Pengurus BAZNAS Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan hasil penelitian yang 

diperoleh dari wawancara dan data-data yang telah diperoleh untuk 

menganalisis penerapan etos kerja islami oleh pengurus BAZNAS DIY, 

sehingga dapat diketahui seberapa jauh etos kerja islami diterapkan dalam 

pekerjaan mereka. 

b. Kontribusi Etos Kerja Islami Terhadap Kualitas Kerja Pengurus BAZNAS 

DIY 
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Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah menganalisis secara deskriptif fakta 

aktual yang ada di BAZNAS DIY, peneliti memfokuskan penelitiannya pada 

kontribusi yang ditimbulkan dari penerapan etos kerja islami terhadap kualitas 

kerja pengurus.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan 

Miles dan Hubermen. Miles dan Hubermen mengungkapkan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen 

dalam analisis datanya adalah sebagai berikut (Idrus, 2009, p.148-150).  

a) Tahap Pengumpulan Data (Data Collection) 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pengumpulan data. Dengan 

memperhatikan beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan sebagai pedoman saat 

pengumpulan data di lapangan di antaranya sebagai berikut: 

1. Fokus pada objek penelitian; 

2. Tentukan jenis penelitian; 

3. Membuat pertanyaan analisis; 

4. Memulai dari yang makro; 

5. Mengomentari gagasan.  

b) Tahap Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data merupakan sebuah proses yang mencakup pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, yang berlangsung secara terus-

menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Proses reduksi data 

dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisir data sehingga 
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memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan 

dilanjutkan dengan proses verifikasi. 

c) Display Data (Data Display) 

 Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang dimaknai sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah mencermati penyajian data ini, 

peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Artinya peneliti akan meneruskan analisisnya atau mencoba untuk 

mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. 

d) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing and Verifying) 

 Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpilan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. 

Penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data 

berlangsung, baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan 

yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final, peneliti dapat saja 

melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


