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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh 

dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta. Melalui 

metode kualitatif deskriptif ini, penulis akan mendeskripsikan dan menjelaskan 

gambaran situasi dans kondisi yang terjadi mengenai Manajemen Dana Infak dan 

Sedekah melalui Program Pemberdayaan Koin Lazis NU di Kabupaten Konawe. 

Dalam hal ini Moleong (2002) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Sugiono 

(2009) Dalam penelitian kualitatif mengumpulkan  data  dilakukan  pada  natural 

setting (kondisi yang alamiah). 

Oleh sebab itu peneliti berusaha mendeskripsikan secara tekstual 

mengenai Manajemen Dana Infak dan Sedekah Melalui program Pemberdayaan koin 

Lazis NU di Kabupaten Konawe. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Lazis NU, Jln. Ir. Soekarno, Kelurahan 

Tumpas, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yakni sejak Desember 

2020 s/d Februari 2021. 

3.3 Sumber Data 

Dalam menentukan informasi penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik snowball sampling (sampel bergulir), Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu: 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, 

data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file, 

data ini harus dicari melalui narasuber atau dalam istilah teknisnya responden, 

yaitu orang yang di jadikan objek penelitian atau orang yang di jadikan sarana 

mendapatkan informasi ataupun data dalam penelitian ini data primer akan 

diperoleh dari hasil wawancara (Umi, 2008).  

Dalam hal ini adalah informan yang  berada di kantor Lazis NU, 

informan yang dimaksud adalah Muhammad Agus selaku ketua Lazis NU 

Kabupaten Konawe, Taufiq Insan sekalu sekretaris, Masrifah selaku ketua 

bidang penghimpun dana, Zainul Khalifatullah selaku bidang pendataan dan 

pengembangan, Hasbullah salah satu Jamaah koin NU dan Penerima bantuan. 

3.3.2 Data Sekunder  

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, contoh seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen, 
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data skunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer (Sugiyono, 

2008). 

 Dalam hal ini pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi 

lapangan, data pemasukan dana koin, data penerima bantuan, referensi 

perpustakaan, dokumen foto yang mendukung penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Soban (2017) menyatakan bahwa observasi (observation) merupakan 

teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati 

langsung objek datanya. Sedangkan menurut Sutrisno (1986) observasi adalah 

proses yang komples, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis, dua diantara yang wawancara berkaitan dengan bentuk pesan 

verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui. Dalam hal ini 

peneliti mengamati langsung objek datanya dengan cara ikut turun langsung 

dalam kegiatan-kegiatan di Lazis NU seperti pendistribusian atau penyaluran 

dana selain itu peneliti mewawancarai penerima bantuan, jamaah koin NU, 

penghimpun dana, pendataan dan sekertaris sebelum mewawancarai ketua Lazis 

NU.  
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 Metode  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data  tentang 

Manajemen dana infak dan sedekah melalui program pemberdayaan koin Lazis 

NU di Kabupaten Konawe seperti jumlah desa yang tergabung di pemberdayaan 

koin, penyaluran dana koin, data penerima bantuan. 

3.4.2 Interview 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topic tertentu (Sugiyono, 2008). Dalam hal ini, Soban (2017) menyatakan bahwa 

interview (wawancara) merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelunnya. Wawancara yang 

digunakan  dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara 

mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam hal ini 

peneliti mewawancarai Muhammad Agus selaku ketua Lazis NU Kabupaten 

Konawe, Taufiq Insan sekalu sekretaris, Masrifah selaku ketua bidang 

penghimpun dana, Zainul Khalifatullah selaku bidang pendataan dan 

pengembangan, Hasbullah salah satu Jamaah koin NU dan Penerima bantuan. 

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang hal-hal yang terkait mengenai Manajemen dana infak dan sedekah 

melalui program pemberdayaan koin Lazis NU Konawe di Kabupaten Konawe. 
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3.4.3 Dokumentasi 

Menurut Burhan (2008) Metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. 

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

struktur organisasi Lazis NU, dokumentasi peberdayagunaan dana, bukti gambar-

gambar hasil penelitian seperti gambar penyaluran dan pengumpulan dana koin, 

kantor Lazis NU, penerima bantuan dari dana koin, serta seluruh dokumen 

wawancara dan hasil pengamatan langsung dari lapangan sebagai data 

pendukung. 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan 

dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortirdan memperoleh 

informasiyang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung 

pembuatan keputusan penelitian Soban (2017). Data yang diperoleh dari 

penelitian ini, selanjutnya dianalisis agar memperoleh data yang valid dan cocok 

untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Sehingga Sugiono (2009) 

membagi Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dalam hal ini 

yaitu penulis merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan 

pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan Manajemen dana infak dan 
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sedekah melalui program pemberdayaan koin Lazis NU di Kabupaten Konawe. 

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif dalam laporan penelitian. Sehingga data yang telah direduksi akan 

menunjukkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. 

3.5.2 Display Data 

Penyajian data, yaitu penyajian data yang sudah disaring dan 

penelaahan pada seluruh data yang ada dari berbagai sumber seperti wawancara, 

observasi, maupun data dokumentasi yang telah diperoleh. Dalam penyajian data 

dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan 

yang dirumuskan menjadi lebih objektif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 

dan sejenisnya.  

3.5.3 Verifikasi Data 

Verifikasi data, yaitu peneliti membuktikan kebenaran data yang ada 

dan dapat diukur melalui informasi yang memahami masalah yang diajukan 

secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subyektifitas yang 

dapat mengurangi kualitas peneliti. 

Setelah data serta keterangan-keterangan dari penelitian terkumpul, 

kemudian penulis menganalisa data dan penyusunan laporan penelitian. Metode 

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengelola data dengan 

melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian serta memberikan 

interpretasi terhadap data tersebut di dalam satu kebulatan yang utuh dengan 

mempergunakan kata-kata sehingga dapat menggambarkan objek penelitian pada 
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saat penelitian dilakukan. Conclusion merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Sedangkan menurut Sugiono (2009) bahwa apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kridibel. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi 

yang merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. 

Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu Saban (2017). Dalam 

memperoleh keakuratan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada.  

Sanapiah (2001) menyatakan bahwa triangulasi dilakukan dan 

digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan 

waktu. 
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3.3.1 Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara membandingkan data 

hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. 

3.3.2 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

dari lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 

3.3.3 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


