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BAB  III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian  

Penelitian  metodologi  menurut  istilah  metode  adalah  cara  atau  

jalan  yang  harus  ditempuh  untuk  mencapai  sebuah  tujuan.  Metodologi  

secara  bahasa  berasal  dari  bahasa  yunani  yaitu “  Methodos “  dan “ logos“  

bearti  bersifat  yang  ilmiah.  Penelitian  ini  berjenis  deskritip  kualitatif,  

yaitu  penelitian  bertujuan  untuk  menggambarkan,  meringkas  berbagai  

kondisi,  berbagai  situasi,  atau  berbagai  fenomena  realitas  social  yang  ada  

di masyarakat  yang  menjadi  objek  penelitian,  dan  berupa  menarik  

berbagai  permukaan  sebagai  suatu  cirri,  atau  kondisi  atau  fenomena  

tertentu. 
38

 

Untuk  penelitian  secara  mendetail  dan  lengkap  diperlukan  suatu  

pendekatan  permasalahan,  penelitian  menggunakan  jenis  penelitian  

kualitatif.  Sesuai  dengan  permasalahan  dengan  tujuan  penelitian,  jenis  

penelitian  ini  adalah  deskritip  kualitatif  yaitu  pemaparan  dan  

menggambarkan  dengan  kata-kata  kalimat  data  yang  telah  diperoleh  

untuk  memperoleh  kalimat-kalimat  tidak  dengan  bentuk  angka.  

Dalam  penelitian  ini,  sangat  diperoleh  adalah  kemampuan  

penelitian  dalam  menterjemahkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  

wawancara,  observasi,  dan  dokumntasi  guna  memperoleh  tinggi  

rendahnya  hasil  penelitian.  
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B. Waktu  Dan  Tempat   Penelitian  

Penelitian  ini  dilakukan  di Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  

Kampar  bagian  Pemberdayaan  Zakat  dan  Wakaf,  yang  terletak  di jalan  

D.I Panjaitan  Bangkinag  Kabupaten  Kamapar  Provinsi  Riau.  

 

C. Sumber  Data 

Sumber  data  adalah  subjek  dari  mana  data  diperoleh  Sumber  data  

dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu :  

1. Data  Primer 
39

 

Data  primer  yaitu  data  yang  langsung  dikumpulkan  oleh  

penelitian   dari  sumber  pertamanya.  Terkait  dengan  penelitian  ini,  

data  primer  didapatkan  dengan  wawancara  langsung  kepada  para 

informasi  penelitian.
40

 

2. Data  Skunder  

Data  skunder  merupakan  data  primer  yang  telah  diolah  lebih  

lanjut  dan  disajikan  oleh  pihak  pengumpulan  data  oleh  pihak  lain.
41

 

 

D. Informan  Penelitian 

Informan  penelitian  adalah  sesorang  yang  menjadi   narasumber  

dalam  memberikan  informasi.  Dalam  penelitian  ini  informasi  yang  

bekerja  di  kantor  Kementerian  Agama. Maka  yang  menjadi  informan  

penelitian  ini  adalah  pegawai  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  
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Kampar  seksi  Penyelenggara  Syari’ah  yang  berjumlah  6  orang. Key 

Informan   pendukung  dalam  penelitian  ini  adalah  staff  seksi  

Penyelenggaraan  syari’ah  yang  berjumlah  5  orang.  

 

E. Teknik  Pengumpulan  Data  

Instrumen  penelitian  mempunyei  peranan  yang  sangat  penting  

untuk  menentukan  keberhasilan  dan  mencapai  suatu  penelitian,  dalam  arti  

bahwa  berhasil  tidaknya  suatu  penelitian  yang  dilakukan  itu  tergantung  

dari  bentuk  instrument  yang  dilakukan.  

1. Wawancara  

Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu.  

Percakapan  dilakukan  oleh  dua  orang  pihak  yaitu  pewawancara  yang  

mengajukan  pertanyaan  dan  terwawancara  yang  memberikan  jawaban  

atas  pertanyaan  itu.  Wawancara  ini  ditunjukkan  kepada  responden  

yang  dalam  hal  ini  kepada  pengurus  wakaf.  Dalam  penelitian  ini,  

proses  interview ( wawancara )  dilakukan  untuk  mendapatkan  dari  

informan  tentang  manajemen  wakaf  produktif  di Kantor  Kementerian  

Agama  Kabupaten  Kampar.  Dalam  hal  ini  peneliti  yang  dilakukan .  

Sedangkan  informan  bertugas  untuk  menjawab  pertanyaan  yang  

diajukan  oleh  pewawancara. 
42

 

2. Obseravasi   

Observasi  adalah  pengumpulan  data  dengan  melakukan  

pengamatan  pencacatan  secara  sistematis  terhadap  fenomena  yang  
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akan  diselediki.  Metode  ini  penulis  gunakan  untuk  memperoleh  data  

tentang  manajemen  wakaf  produktif  di Kantor  Kementerian  Agama  

Kabupaten  Kampar. 
43

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  

vertikel  yang  berupa  cacatan,  transkip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  

prasasti,  notulen  rapat,  agenda  dan  sebagainya. 

 

F. Teknik  Analisis  Data 

Analisis  data  merupakan  upaya  yang dilakukan  dengan  jalan  

bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milahkan  menjadi  

satuan  yang  dapat  dikelola,  mencari  dan  menentukan  pola,  menentukan  

apa  yang  dipelajari,  dan  memutuskan  apa  yang  diceritakan  kepada orang  

lain.
44

 

Mendeskripsikan  data  adalah  menggaambarkan  data  yang  ada  

guna  memperoleh  bentuk  nyata  dari  responden,  sehingga  lebih  mudah  

dimengerti  peneliti  atau  orang  lain  yang  tertarik  dengan  hasil  penelitian  

yang  dilakukan.  Sedangkan  jika  data  itu  bersifat  kuantitatif  dalam  bentuk  

angka,  maka  cara  mendeskripsikan  data  dapat  dilakukan  dengan  

menggunakan  statistic  descriptif.  Tahapan  yang  harus  dikerjakan  dalam  

menganalisis  data  penelitian  kualitatif,  yaitu: 
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1.  Pengumpulan  data  

Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada  saat  

pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu,  pada  saat  wawancara,  

penelitian  sudah  melakukan  analisis  terhadap  jawaban  dan  

diwawancarai,  bila  jawaban  yang  diwawancarai  setelah  dianalisis  

tarasa  belum  memuaskan,  maka  penelitian  akan  melanjutkan  

pertanyaan  lagi,  sampai  saat  tertentu  diperoleh  data  di anggap  

kridibel. 

2. Reduksi  Data
45

 

Mereduksi  data  merupakan  kegiatan  merangkum,  memilih  hal-

hal  pokok,  memfokuskan  pada  hal  yang  penting  dan  mencari  tema  

dan  polanya.  Data  yang  telah  direduksi  akan  memberikan  gambaran  

lebih  jelas  dan  memudahkan  untuk  melakukan  pengumpulan  data. 

3. Paparan  Data 

Pemaparan  data sebagai  sekumpulan  informasi  tersusun,  dan  

berkemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  

tindakan. 

4. Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi 

Penarikan  kesimpulan  merupakan  hasil   penelitian  yang  

menjawab  fokus  penelitian  berdasarkan  hasil  analisis  data. 

          Jadi  analisis  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  analisis data  

kualitatif.  Setelah  memperoleh  data  dari  lapangan  kemudian  disusun  
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secara  sistematis,  serta  selanjutnya  penulis  akan  menganalisis  data  

tersebut  dengan  cara  menggambarkan  fakta  dan  gejala  yang  ada  

dilapangan,  kemudian  data  tersebut  dianalisis,  sehingga  dapat  

difahami  secara  jelas  kesimpulan  akhirnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


