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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sujarweni (2015: 21) adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kualifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk 

penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

aktifitas sosial dan lain-lain. 

Menurut Sujarweni (2015: 49) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau 

lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan 

variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematik dan 

akurat mengenai populasi atau bidang tertentu. Atau suatu penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu 

keadaan secara objektif. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Masjid Paripurna Al-Mujahidin yang berada di Jl. 

Jenderal No. 02, Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini dimulai dari bulan maret 2018 sampai dengan selesai. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala angka, cara penyajian data 

secara deskriptif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder.  

3.3.1 Data primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber utama  tanpa melalui media perantara. Data primer dapat 

berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data 

primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara 

yang dilakukan dengan pihak pengelola Masjid Paripurna Al-Mujahidin. 

3.3.2 Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

dan merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder 

dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai catatan manual, laporan keuangan, 

buku, jurnal, artikel, internet dan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

relevan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

melaui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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3.4.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. (Sujarweni, 2015: 94) 

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara 

terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data terkait dengan objek 

penelitian. Yakni dengan melihat bagaimana proses penyusunan laporan 

keuangan pada Masjid Paripurna Al-Mujahidin. 

3.4.2 Wawancara 

Menurut sujarweni (2015: 94) Wawancara adalah salah satu instrument 

yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan 

secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. Wawancara 

dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas 

mungkin kepada subjek penelitian. Untuk memperoleh data, maka peneliti 

melakukan wawancara kepada pengurus (ketua umum) dan bendahara Masjid 

Paripurna Al-Mujahidin yang dianggap memiliki pengetahuan dan kuasa atas 

pengelolaan masjid khususnya dibidang keuangan. Namun tidak menutup 

kemungkinan wawancara juga dilakukan kepada pengelola masjid lainnya 

disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 

3.4.3 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Studi dokumentasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mencari dokumen seperti literatur, laporan 
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keuangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah dalam 

penelitian yang bersifat mendukung. 

3.5 Teknik Analisis Data. 

Setelah data-data diperoleh, dari hasil observasi langsung terhadap objek 

penelitian, hasil wawancara dengan pihak pengelola lembaga masjid, dan dokumen-

dokumen berupa laporan keuangan selama tahun 2017 serta dokumen lainnya yang 

mendukung. Maka selanjutnya akan diolah kemudian dilakukan analisa. Penelitian ini 

menggunakan analisa kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui tentang permasalahan 

yang dihadapi oleh objek penelitian. 

Adapun analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data 

kualitatif menurut Sujarweni (2015: 34), yakni sebagai berikut: 

3.5.1 Mengumpulkan data 

Merupakan proses mengumpulkan data yang diperoleh dari 

pengamatan langsung dilapangan baik melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi pada objek penelitian. 

3.5.2 Reduksi data 

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan hal-hal yang penting. 

Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan suatu konsep, tema 

dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 
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pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai 

tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. 

3.5.3 Penyajian data 

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan 

dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat 

pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. 

3.5.4 Penyimpulan dan verifikasi 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan 

reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara 

sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap 

awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin 

tegas dan memiliki dasar yang yang kuat. Kesimpulan sementara perlu 

diverifikasi. 

3.5.5 Kesimpulan akhir 

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang 

telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah 

pengumpulan data selesai. 

 

 


