
 
 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif 

adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, 

faktual, aktual mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang 

diselidiki.
46

Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan perilaku 

menabung takmir Masjid. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada  tanggal 14 agustus sampai dengan 13 

september 2019 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer  dan 

data  sekunder: 
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1. Data  Primer  

Data primer merupakan data  utama yang berkenaan langsung dengan 

variable penelitian dan diperoleh dari sumber asli.
47

Adapun menurut Husein 

Umar, data  primer  merupakan  data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner.
48

Berdasarkan definisi tersebut, data yang digunakan 

dalam peneltitian yang masuk kategori data  primer  adalah data yang  

berkenaan dengan perilaku menabungtakmir  masjid. Pada penelitian ini data 

primer di poreleh dari takmir masjid yang berada di kecamatan baruga yang 

berjumlah 52 orang. Data primer atau data  utama di pilih dengan 

menggunakan teknik Porposive Sampling  yang  mana peneliti menentukan 

kriteria mengenai responden yanga dapat dipilih sebagai sampel. Kriteria 

yang di maksud menggambarkan demografi responden, misal dari sisi usia, 

jenis kelamin, apakah menggunakan produk atau tidak, apakah produk yang 

di maksud telah  digunakan selama beberapa tahun atau tidak. 

2. Data Sekunder 

Data sekunde rmerupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Dalam 
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penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumentasi dari sumber- 

sumber yang layak dan valid dijadikan sumber penelitian. 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, data merupakan bagian yang sangat 

penting.Oleh karena itu,data yang dikumpulkan harus akurat, komprehensif dan 

relevan bagi persoalan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan sebagaiberikut: 

1. Observasi 

Observasi atau yang biasa disebut dengan pengamatan yaitu dengan 

mengamati secara langsung objek penelitian.Dalam hal ini peneliti mengamati 

Takmir Masjid di Kecamatan Baruga Kota Kendari.Observasi merupakan 

teknik pengumpulan data, pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan.
49

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung kepada responden oleh peneliti atau pewawancara dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
50

Teknik 
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yangdilakukan dalam penelitian  adalah  teknik  wawancara  terbuka  dan  

mendalam (indepth interview) kepada para takmir masjid. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode meneliti data yang tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumen, laporan maupun catatan yang berkaitan dengan 

penelitian.
51

Teknik dokumentasi diperlukan dalam penelitian iniguna 

mengumpulkan data sekunder yang dihimpun dari sumber yang relevan. 

4. Tehnik Analisis Data 

Agar data-data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipahami secara menyeluruh, 

maka diperlukan analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatanlapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga mudah dipahami kemudian semuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan terakhir membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain
52

. 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknikkomparatif yaitu 

setelah data dianalisa dengan menghubungkanbeberapa teori yang relevan dan 

ditafsirkan untuk mencoba menemukanpenyebab terjadinya kesenjangan tersebut dan 
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memberikan saran sertalangkah-langkah yang ditulis dengan kerangka yang disusun, 

penulis akan menggunakan metode sistematik dengan berfikir induktif, yaitu 

mengelola data dengan berdasarkan data-data yang khusus menjadi kesimpulan yang 

umum dan mudah dipahami. 

Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

terus-menerus pada tiap-tiap tahapan penelitian hingga tuntas dan jenuh. Salah satu 

teknik analisis data kualitatif yang paling banyak digunakan dalam penelitian ilmiah 

adalah dengan mengikuti konsep Miles dan Huberman terbagi menjadi tiga tahapan 

yaitu: 

1. Reduksi Data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan memilih 

kemudian melakukan kategorisasi dari data-data yang kita dapatkan dari 

sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan. 

Dalam penelitian kualitatif, data utamanya berupa kata-kata dan tindakan.
53

 

2. Display Data adalah menyajikan data kualitatif menurut bentuk/pola tertentu 

yang dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, uraian singkat, matrik, 

chart dan yang lainnya. Ketika pola-pola yang ditemukan oleh peneliti telah 

dilengkapi dan didukung oleh data, maka pola itu menjadi pola baku yang 

selanjutnya dapat disajikan dalam laporan akhir penelitian. Data utama 

dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan melalui proses 
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wawancara dan pengamatan perilaku manusia, direkam melalui pencatatan 

secara tertulis dan pengambilangambar berupa foto. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi adalah langkah terakhir dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan 

dalam analisis data kualitatif hanyalah bagian dari serangkaian proses 

penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan jawaban atau solusi yang ditawarkan peneliti atas rumusan 

masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan dapat berupa 

temuan baru, memperjelas objek yang sebelumnya sulit dipahami dan solusi 

atas permasalahan tertentu. Sedangkan verifikasi maksudnya adalah peneliti 

meninjau kembali atau mengoreksi ulang catatan-catatan data yang diperoleh 

dan pemaknaan yang dilakukan terhadap data tersebut. 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data 

yang biasa tidak valid sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Untuk 

memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah didapat dari lokasi penelitian 

lapangan, maka peneliti akan menggunakan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan 



 
 

 

 
 

member check.Peneliti melakukan proses pengecekan data yang diperoleh dari 

informan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dan 

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud informan. 

Sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan member check, maka data yang 

diperoleh peneliti melalui wawancara langsung dengan sumber data primer 

(informan) berupa catatan hasil wawancara dikonfirmasikan kembali kepada 

informan tersebut. 

Oleh karena itu, pemeriksaan data dalam penelitian akan menggunakan teknik 

triangulasi dengan menggunakan sumber data yakni proses mengadakan pengecekan 

terhadap kebenaran dengan cara membandingkan dengan data yang diperoleh dari 

sumber lain pasa fase penelitian lapangan, pada waktu berlainan dan menggunakan 

metode berlainan pula.Dalam pengujian keabsahan data, peneliti akan menggunakan 

dua macam triangulasi yaitu sumber dan data. Hal ini dilakukan untuk 

membandingkan data dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informan 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dan data 

hasil wawancara pada objek penelitian, serta membandingkan apa yang dikatakan 

orang lain dan membandingkan hasil wawancara dengan ini isi dokumen yang 

berkaitan. Seterusnya data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk 



 
 

 

 
 

memperoleh derajat kepercayaan data dan sumber menjadi kesimpulan data akhir 

autentik sesuai masalah dalam penelitian
54

. 
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