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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian terjadi apabila kita melihat, merasakan atau mengalami dalam 

suatu fenomena yang membuat kita kagum, heran atau ragu, maka kita akan 

mempertanyakan sebabnya, bagaimana terjadinya, bagai mana mengatasinya 

dan berbagai pertanyaan atau keingin tahuan yang lain. Berbagai pertanyaan 

dan keingintahuan tersebut akan dicari jawabannya terus, menerus dengan 

berbagai cara dari sumber dan informasi. Pengetahuan yang dtelah dimiliki 

tersebut akan digunakan untuk membantu menjawab atau ememcahkan 

permsalahan yang timbul.59 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau proses yang 

digunakan di dalam melakukan penelitian. Sebagaimana metode penelitian 

dibutuhkan oleh peneliti untuk tahapan didalam melakukan penelitian. 

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk 

mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metodologi 

adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.60  

Berdasarkan judul penelitian yang telah diajukan yaitu “Penanaman 

Nilai Kreatifitas Kerja dan Sikap Dermawan Santri Melalui Pelibatan 

Pengelolaan Wakaf Produktif  (Studi di Pondok Pesantren Al-Amien Kota 

                                                 
59 Gempur Santoso, Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2005), hal. 2, 
60 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Sosial Lainnya. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 145 
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Kediri”, maka pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif yang 

mana digunakan untuk meneliti objek alamiah, peneliti sebagai kunci 

penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obserfasi,  

analisis data yang bersifat induktif, hasil penelitian lebih menekankan 

makna degeneralisasi. 

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian 

kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang 

digunakan untuk kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif atau 

disebut penelitian natural atau alamiah adalah penelitian dengan 

mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau 

diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. 

Pada penelitian kualitatif ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, 

dirasakan, dan dibuat dalam pernyataan naratif dan deskriptif.61 Menurut 

Borg dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.62  

Penelitian kualitatif atau disebut penelitian natural atau alamiah 

adalah penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan 

makna yang tidak diuji, atau diukur dengan cara setepat-tepatnya dengan 

data yang berupa data deskriptif. Pada penelitian kualitatif ini 

mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan, dan dibuat dalam 

                                                 
61 Rokhmat Subagiyo, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan, 

(Jakarta: Alim’s Publishing, 2017), hal. 158 
62 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), hal. 4 
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pernyataan naratif dan deskriptif.63 Pada dasarnya landasan teoritis dari 

penelitian kualitatif itu bertumpu secara mendasar pada fenomenologi. 

Karena itu pada bagian ini fenomenologi dijadikan sebagai dasar teoritis 

utama sedang yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan 

etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatarbelakangi 

secara teoritis penelitian kualitatif.64 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dan masuk dalam kategori penelitian kualitatif, dimana penelitian lebih 

diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena yang terkait dengan 

rumusan masalah. Penelitian Kualitatif juga merupakan penelitian yang 

ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa 

aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Diskripsi digunakan untuk menemukan 

prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.65  

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan studi deskriptif gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki.  Berdasarkan pengertian tersebut, 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memaparkan 

                                                 
63 Rokhmat Subagiyo, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Konsep dan Penerapan, 

(Jakarta: Alim’s Publishing, 2017), hal. 158 
64 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2014), hal. 6 
65 Nana Syaodah Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), hlm 60   
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suatu peristiwa ataupun kejadian secara sistematis sehingga objek 

penelitian menjadi jelas. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti 

adalah penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap dermawan melalui 

belibatan pengelolaan wakaf produktif kepada santri di Pondok Pesantrn 

Al-Amien.. 

Pendekatan yang diambil adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan 

cara mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau 

buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut hukum yang berlaku. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk 

meneliti objek pada kondisi yang alamiyah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Sehingga dapat disimpulkan 

berdasarkan penjelasan di atas jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.  

B. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi dan seting penelitian selain dibingkai dalam kerangka 

teoritik juga operasional, untuk itu lokasi dan seting penelitian 

dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan 

dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena menariknya suatu kasus, tetapi 

jika sulit dimasuki lebih mendalam oleh seorang peneliti maka menjadi suatu 

pekerjaan sia-sia. Selanjutnya penting dipertimbangkan apakah lokasi dan 

seting penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji. Objek 
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penelitian berupa Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Al-Amien kota 

Kediri, lebih tepatnya beralamat di  Jl. Ngasinan No. 2 Kota Kediri. 

Alasan peneliti melakukan penelitian di Pondok Pesantren Al-Amien 

Kota Kediri adalah daya tarik peneliti saat mengikuti seminar tentang zakat 

dan wakaf di IAIN Jember.66 Pondok Pesantren Al-Amien diberi amanah 

untuk mengelola wakaf yang dipasrahkan oleh BWI Jawa Timur. Selain itu 

masyarakat lebih banyak menggunakan pembiayaan konvensional yang dapat 

merugikan mereka, hal tersebut dapat dikurangi dengan dana wakaf yang 

diproduktifkan jadi, masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan bunga 

pinjaman. Serta penanaman kreatifitas kerja dan sikap dermawan dapat 

meningkatkan kebaikan dimasa yang akan datang. 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan. Peneliti 

merupakan alat pengumpul data utama.67 Kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor 

hasil penelitiannya. 

Sesuai dengan  pendekatan penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif, 

maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara 

optimal, kehadiran peneliti adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi 

data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini,  peneliti merupakan 

                                                 
66 Faisal Hak Ketua BWI Jatim, dalam seminar di IAIN Jember dengan tema 

Profesionalitas SDM Dalam Mempercepat Zakat dan Wakaf di Indonesia, Jember, 1 April 2018. 
67Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), Hal. 106 
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instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data. 

Dengan demikian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya 

oleh objek atau informan.68 

Pada tahap penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri.69 Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, 

baik pada grand tour question, tahap fokus and seleksi, melakukan 

pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.70 Dalam penelitian ini, 

peneliti terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan wakaf. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai observer partisipasi 

pasif, yaitu peneliti datang ditempat kegiatan subyek yang diamati, tetapi tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.71 

Kehadiran peneliti yang mutlak, maka dalam penelitian ini peneliti terjun 

langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren Al-Amien kota 

Kediri. Peneliti datang ke lembaga dan melakukan penelitian serta mengikuti 

kegiatan lembaga secara langsung dengan berdasarkan kode etik yang harus 

ditaati. Oleh karena itu kehadiran peneliti sangat penting untuk memperoleh 

data yang lengkap dan komprehensif tentang penanaman nilai kreatifitas kerja 

dan sikap dermawan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Amien kepada 

santrinya dengan cara melibatkan santri dalam mengelola wakaf produktif. 

                                                 
68Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1996). Hal 99 
69 Sugiyono, Metode Penelitian ………………..…, hal. 415 
70 Ibid, hal. 408 
71 Ibid, hal. 411 
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D. Data dan Sumber Data 

Data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi atau angka dari 

hasil pencatatan suatu kejadian atau informasi yang digunakan dalam 

menjawab suatu masalah.72 Adapun sumber data tersebut bersumber dari 

subyek penelitian berupa hasil interview mengenai hasil hiposesis dari tahap 

kuantitatif. Pada tahap kualitatif ini menggunakan sumber data primer, yakni 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.73 

Sehingga dapat tercipta data yang lebih valid dan mendalam mengenai suatu 

masalah yang sedang diteliti, yaitu tentang pengelolaan dana wakaf secara 

produktif. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan pengumpulan data, sumber data penelitian 

terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli.74 Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari informan 

yang berada di Pondok Pesantren Al-Amien  tentang penanaman nilai 

kreatifitas kerja dan sikap dermawan yang dilakukan oleh Pondok 

Pesantren Al-Amien kepada santrinya dengan cara melibatkan santri 

dalam mengelola wakaf produktif yang nantinya dapat menjadi sumber 

informasi bagi peneliti. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif 

                                                 
72 Rokhmat Subagiyo, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam..., hal. 72 
73 Sugiyono, Metode Penelitian ………………..…, hal. 308 
74Nur indianto,dkk. Metode Penelitian Praktis (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004). Hal 28 
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dilakukan dengan cara snowball yakni informan kunci akan menunjuk 

orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk 

melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk 

orang lain bila keterangan yang diberikan masih kurang memadai dan 

begitu sterusnya hingga proses ini akan berhenti, jika data yang digali 

diantara informan yang satu dengan yang lainnya ada kesamaan sehingga 

data dianggap cukup dan tidak ada hal yang baru. Bagi peneliti hal ini juga 

berguna untuk validitas data yang dikemukakan oleh para informan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

setelah data primer.75 Sumber data sekunder yaitu sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, 

berupa bukti, catatan atau laporan histories yang tersusun dalam arsip.76 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.77 Sumber data sskunder dalam penelitian ini berupa sumber 

buku, sumber dari arsip, artikel jurnal, dokumen pribadi dan dokumen 

resmi seperti dokumen-dokumen penunjang maupun data hasil observasi 

yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu penanaman nilai kreatifitas 

kerja dan sikap dermawan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-

                                                 
75Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan 

Metologis kearah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), hal. 20 
76Ibid. Hal. 147 
77Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2015). Hal.308 
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Amien kepada santrinya dengan cara melibatkan santri dalam mengelola 

wakaf produktif. Semua data tersebut diharapkan dapat memberikan 

deskripsi dan informasi mengenai bagaimana penanaman nilai kreatifitas 

kerja dan sikap dermawan kepada santri melalui pelibatan santri dalam 

mengelola wakaf produktif dan Bagaimana manfaat dari penanaman nilai 

kreatifitas kerja dan sikap dermawan kepada santri melalui pelibatan santri 

dalam mengelola wakaf produktif. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama pada penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.78 Pada 

Dasarnya ada tiga teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam 

penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

1.Observasi 

Studi lapangan didefinisikan sebagai pengamatan akan manusia 

pada habitatnya. Dalam studi lapangan, peneliti berusaha menemukan 

habitat asli para partisipan. Pengamatan mengandung arti peneliti 

mengamati partisipan sebagai pihak luar. Peneliti dapat saja hadir dalam 

                                                 
78 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), hal. 2 
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keseharian para partisipan tetapi tidak mengambilperan apapun dalam 

kegiatan para partisipan. 79 

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis atas atas fenomena yang diteliti. Dalam arti luas 

observasi tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung.80  Observasi yang dimaksud di 

penelitian ini adalah observasi terlibat yang dilakukan dalam tiga tahapan, 

yaitu: pengamatan deskriptif, pengamatan terfokus dan pengamatan 

selektif. 

a. Pengamatan Deskriptif 

Pengamatan deskriptif yaitu pengamatan dimana saat 

memasuki situasi social tertentu berbagau objek penelitian, pada tahap 

ini peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti. Yang 

dimaksud adalah peneliti datang hanya meneliti secara umum tentang 

letak geografis Pondok Pesantren Al-Amien, nama-nama Pengasuh, 

Pengurus dan Santri Pondok Pesantren Al-Amien serta meneliti secara 

umum pengelolaan wakaf. 

b.Pengamatan Terfokus 

Pengamatan terfokus yaitu peneliti sudah mempersempit 

observasi menjadi focus tertentu. Yang dimaksud peneliti adalah 

peneliti sudah mulai menarik pengamatan umum menjadi lebih sempit. 

                                                 
79 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hal. 

57. 
80 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 151 
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Antara lain peneliti mulai meneliti usaha pengelolaan wakaf berupa 

peternakan. 

c. Pengamatan Selektif. 

Pengamatan selektif adalah peneliti telah menguraikan fokus 

yang ditemukan sehingga datanya menjadi lebih rinci. Dalam observasi 

kali ini peneliti telah benar-benar fokus meneliti sistem pengelolaan 

wakaf produktif kemudian fokus kepada penyaluran dana hasil wakaf 

produktif tersebut dan penunaian zakat dari usaha peternakan yang 

dilakukan. 

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan observasi partisipan yang dimaksudkan untuk memperoleh 

data yang lebih rinci dan lengkap dengan menggunakan pengamatan 

secara seksama dengan cara melibatkan diri pada situasi sosial yang 

diteliti. Observasi yang dilakukan adalah peneliti terjun langsung 

kelapangan, mendatangi Pondok Pesantren Al-Amien guna melakukan 

Observasi / pengamatan space yang meliputi sarana dan prasarana fisik, 

yaitu bangunan / gedung pondok pesantren, tempat pengelolaan wakaf dan 

Observasi / pengamatan terhadap aktivitas / kegiatan, yaitu implementasi 

pengelolaan wakaf produktif yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

2.Wawancara 

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara 

memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para 
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responden dalam berbagai situasi dan konteks. Wawancara merupakan 

sebuah diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Dengan 

wawancara peneliti dapat memperoleh banyak data yang berguna bagi 

penelitiannya. Wawancara memungkinkan peneliti menggali data 

sebanyak mungkin dan multi dimensi mengenai suatu hal dari partisipan. 

Hasil wawancara adalah persepsi atau ingatan partisipan terhadap suatu 

hal. Apa yang diucapkan oleh partisipan belum tentu dipahami oleh 

peneliti.81 

Wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara secara 

mendalam. Yaitu penggalian data secara mendalam terhadap satu topik 

dengan pertanyaan terbuka. Wawancara juga dilakukan bertanya kepada 

narasumber seputar permasalahan yang ada secara lebih mendalam.   

Peneliti menerapkan wawancara jenis indepth interview. Dalam penelitian 

kualitatif, indepth interview biasanya dilakukan secara tidak terstruktur. 

Namun demikian peneliti boleh melakukan wawancara untuk penelitian 

kualitatif secara terstruktur. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, 

penelitian kualitatif cenderung mengutamakan pertanyaan terbuka. Hindari 

pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, senang atau tidak senang, dan 

jawaban-jawaban singkat lainnya yang mencerminkan pertanyaan 

tertutup.82 Wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara 

mendalam (Indepth Interview), yaitu penggalian data secara mendalam 

                                                 
81 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hal. 

45. 
82 Tohin, Metodologi Penelitian Kualtatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 63 
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terhadap satu topik deangan pertanyaan terbuka. Wawan cara dilakukan 

dengan pengasuh, pengurus serta santri Pondok Pesantren Al-Amien. 

Wawancara yang dilakukan kepada pihak pengasuh dan pengurus 

Pondok Pesantren Al-Amien yaitu tentang bagaimana penanaman nilai 

Kreatifitas kerja dan sikap dermawan kepada santri dengan cara 

melibatkanya dalam pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan pertanyaan 

yang ditunjukan kepada santri Pondok Pesantren Al-Amien mengenai 

timbal balik apa yang diperoleh dari penanaman nilai kreatifitas kerja dan 

sikap dermawan melaui pelibatan pengelolaan wakaf produktif yang 

dilakukan.  

3.Studi Dokumentasi. 

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang 

dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik 

berbentuk catatan dalam kertas maupun elektronik. Dokumen dapat berupa 

buku, artikel media massa, catatan harian, manifesto, undang-undang, 

notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya. Dokumen berguna jika 

peneliti yang ingin mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi 

mengalami kesulitan untuk mewawancarai langsung para pelaku.83 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-

sumber non-insani yakni berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang 

terkait dengan fokus dan sub-fokus penelitian. Data yang dibutuhkan 

                                                 
83 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif : Dasar-………….., hal. 61. 
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adalah jurnal pengelolaan wakaf produktif dan data pengelolaan wakaf di 

Pondok Pesantren Al-Amien. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.84 Analisis data disebut 

juga pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari 

dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan 

pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.85 

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya 

fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang 

terkandung dibalik yang tampak (interpretif).86 Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intuisi, 

dan daya kreasi peneliti dalam proses yang disebut reflektif dalam menangkap 

                                                 
84 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2010), hal. 6 
85 Noeng Muhajir, Metodologi penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 

hal. 104 
86 Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan 

Profesi, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hal. 80 
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makna dari objek penelitian. Tujuan analisis tersebut adalah untuk 

menemukan makna peristiwa yang ada pada objek penelitian dan 

menginterpretasikan makna dari hal yang diteliti. Data-data yang nantinya 

diperoleh dari penelitian tentang pengelolan wakaf di Pondok Pesantren Al-

Amien Kota, akan dianalisis dan ditafsirkan kedalam kata-kata atau penjelasan 

yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang lain, untuk kemudian disajikan 

secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian. 

  Analisis data kualitatif telah diawali ketika peneliti mulai melakukan 

kegiatan pengumpulan data dengan cara memilah dan memilih data yang 

dianggap penting atuau tidak. Data dikatakan penting atau tidak berdasarkan 

pada kontribusi data dalam menjawab fokus penelitian yang ada. Teknik-

teknik dalam analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Data Reduction 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Rokhmat 

Subagiyo, data Reduction atau reduksi data adalah merangkum dari data-

data yang didapatkan dalam penelitian. Langkah-langkah yang harus 

dilakukan yakni memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dan mencari tema. Dalam hal ini peneliti harus melakukan 

analisa data melalui reduksi data, ketika peneliti memperoleh data dari 

lapangan dengan jumlah yang cukup.87 Adapun dari hasil mereduksi data, 

peneliti telah memfokuskan pada penanaman nilai kreatifitas kerja dan 

                                                 
87 Rokhmat Subagiyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam..., hal. 191 
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sikap dermawan melaui pelibatan pengelolaan wakaf produktif yang 

dilakukan. 

2. Paparan Data 

Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Imamam 

Gunawan mengemukakan bahwa penyajian data atau pemaparan data 

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.88 

Penyajian data bertujuan untuk menemukan pola-pola yang bermakna 

serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan sebagai 

temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini 

berwujud kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf. Data disusun 

dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Dalam hal 

ini peneliti memfokuskan pada data yang diperoleh dari Pondok Pesantren 

Al-Amien sesuai dengan teknik pengumpulan data, baik data wawancara, 

observasi, maupun dokumen yang diperoleh dari lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan. Dalam hal ini peneliti meyimpulkan hasil penelitian yang 

sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.89 Kegiatan 

analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis 

yang dilakukan setelah pengumpulan data digunakan untuk menarik 

                                                 
88 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Bumi AKsara, 2014), hal 

211 
89 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 91 
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kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang 

terjadi. Yakni yang berkaitan dengan penanaman nilai kreatifitas kerja dan 

sikap dermawan melaui pelibatan pengelolaan wakaf produktif yang 

dilakukan Pondok Pesantren Al-Amien kota Kediri.. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan dan kevalidan data sangat diperlukan dalam penelitian 

kualitatif, oleh karena itu dilakukan pengecekan keabsahan data. Teknik 

keabsahan data tersebut meliputi kredibilitas, transferabilitas, 

dependabilitas dan konfirmabilitas.90 Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability 

(validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability 

(obyektifitas).91 Guna keperluan mengecek dan memeriksa keabsahan data 

di LAZISNU Kabupaten Trenggalek berdasarkan data yang terkumpul, 

maka melalui beberapa tahap-tahap yand ditempuh dalam pengecekan 

keabsahan dipenelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan memperpanjang pengamatan, 

meningkatkan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, dikusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.92 Kriteria 

seperti ini digunakan untuk membuktikan bahwa data terkait 

                                                 
90 Rokhmat Subagiyo, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam..., hal. 207 
91

 Sugiyono, Metode Penelitian……………….., hal. 415 
92 Ibid, hal. 365 
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penanaman nilai kreatifitas kerja dan sikap dermawan melaui pelibatan 

pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Pondok Pesantren Al-

Amien kota Kediri yang diperoleh dari beberapa data di lapangan 

benar-benar mengandung nilai kebenaran (truth value). Persyaratan data 

dianggap memiliki kredibilitas atau memiliki tingkat kepercayaan yang 

tinggi yaitu terdapat antara fakta dilapangan yang dilihat dari 

pandangan atau paradigma informan, narasumber, ataupun partisipan 

daam penelitian.93  

Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan 

benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya maka dalam 

penelitian ini menggunakan berbagai langkah yaitu perpanjangan 

pengamatan dilakukan agar peneliti dan subjek penelian dapat membentuk 

raport, sehingga subjek akan semakin akrab, semakin terbuka saling 

mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang tersembuni. Peneliti 

dalam penelitian kualitatif merupakan instrument penelitian. Kesahihan 

dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan 

keterlibatan peneliti secara sungguh-sungguh serta bermakna. Peneliti 

memang harus tahu dan menyadari kapan suatu penelitian kualitatif dapat 

dihentikan, jika data yang dikumpulkan belum meyakinkan dan belum 

dapat dipercaya maka peneliti perlu memperpanjang waktu tinggal di 

lapangan serta melanjutkan pengumpulan data sesuai dengan data yang 

                                                 
93 Rokhmat Subagiyo, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam..., hal. 207 
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dibutuhkan sambil mengkaji ulang, menelisik dan menganalisis data yang 

sudah terkumpul. Jika penelitian ini membutuhkan waktu yang lama dalam 

mengakaji pokok permasalahan maka dirasa perlu dilakukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti di Pondok Pesantren Al-Amien. Dengan menambah 

waktu keikutsertaan peeliti di lapangan berarti kegiatan peneliti 

bertambah, seperti melakukan wawancara terhadap semua narasumber 

yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang baru. 

Selain memperpanjang pengamatan, peningkatan pengamatan 

dilakukan dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambung. Meningkatkan ketekunan dapat berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 

secara sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan ini maka diharapkan 

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis sesuai 

dengan apa yang diamati dilapangan. Meningkatkan ketekunan ini dapat 

dilakukan dengan cara membaca berbagai refrensi buku serta hasil 

penelitian maupun dokumen yang berkaitan dengan temuan data yang 

akan diteliti.94 Kegiatan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan dan wawaancara dengan lebih cermat dan 

berkesinambungan agar mendapatkan data yang pasti dan urutan peristiwa 

yang dapat di rekam secara pasti dan sistematis. Sehingga peneliti dapat 

                                                 
94  Ibid., hal. 209 
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memberikan deskripsi yang akurat dan sistematis dengan apa yang 

diamati. 

Trianggulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan teknik 

triangulasi ini memungkinkan diperoleh informasi yang bervariasi 

selengkap-lengkapnya.95 Triangulasi berarti membandingkan dan 

meninjau kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah 

diperoleh melalui alat yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan memalui 

mencari dan menemukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang 

aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melaui 

observasi dan wawancara. Trianggulasi penelitian dapat mencakup: 1) 

triangulasi dengan sumber dilakukan dengan memmbandingkan dan 

meninjau kembali data dan hasil pemerhatian dengan hasil wawancara; 2) 

triangulasi dengan metode dilakukan dengan membandingkan data dan 

meninjau kembali informasi dari pengamatan dan wawancara; 3) 

triangulasi dengan teori dilakukan dengan membandingkan data hasil 

pengamatan dan wawancara dengan teori-teori yang terkait.96 

2. Pengujian Transferability 

Pengujian Transferability merupakan validitas eksternal dalam 

penelitian kuantitatif. Valitas eksternal menunjukan dreajat ketepatan 

atau dapat diterapkannya hasil penelitian dimana sampel tersebut 

                                                 
95 Ibid. 
96 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2001), hal. 76 
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diambil.97 Cara pengujian Transferability ini dilakukan dengan 

membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Sehingga pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk 

mengalikasikan hasil penlitian tersebut ditempat lain. 

Dalam prakteknya peneliti meminta kepada beberapa rekan 

akademisi mengenai arah hasil penelitian. Pada dasarnya penerapan 

keteralihan merupakan suatu upaya berupa uraian rinci, penggambaran 

konteks tempat penelitian, hasil yang ditemukan sehingga dapat 

dipahami oleh orang lain. Hasil dari penelitian ini. Hasil dari penelitian 

di Pondok Pesantren Al-Amien ini akan dijelaskan serinci mungkin, 

penemuan itu sendiri dengan penfasiran dan penuh tanggung jawab 

berdasarkan kejadian nyata yang diperoleh peneliti. 

3. Pengujian Depenability 

Dalam penelitian kuantitatif, depenability disebut reliabilitas.98 

Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Audit dilakukan oleh dosen pembimbing 

skripsi. Tujuannya untuk memastikan apakah penelitian sudah reabel 

atau tidak. 

4. Pengujian Confirmability 

Pengujian confirmability disebut juga dengan uji obyektivitas 

penelitian.99 Pengujian ini dilakukan dengan menguji hasil penelitian 

                                                 
97 Sugiyono, Metode Penelitian…………., hal. 373 
98 Ibid, hal. 374 
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dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Pembimbing skripsi peneliti akan 

melakukan pengujian confirmability ini, dengan tujuan untuk memastikan 

apakah apakah proses penlitian benar terjadi atau tidak, jangan sampai 

proses penelitian tidak ada namun hasil penelitian ada. Selain itu, 

confirmability juga merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian. 

Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan mendeskripsikan contoh-contoh 

negatif yang bertentangan dengan pengamatan. Setelah itu dapat dilakukan 

audit data yang menguji pengumpulan data dan prosedur analisis serta 

membuat penilaian tentang hasil penelitian tersebut.100 Dalam penelitian 

ini standart konfirmabilitas lebih terfokus pada pemeriksaan kualitas dan 

kepastian hasil penelitian apa yang benar berasal dari pengumpulan data 

yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Amien. 

H. Tahap-tahap Penelitian    

Dalam sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui tahap-tahap 

yang akan dilalui dalam proses penelitian. Peneliti harus menyusun tahap-

tahap penelitian yang telah sistematis agar diperoleh hasil penelitian yang 

sistematis pula. Tahapan-tahapan penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Dalam menyusun rancangan penelitian, peneliti memulai 

dari permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah penelitian. 

b. Memilih lapangan penelitian 

                                                 
100 Rokhmat Subagiyo, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam..., hal. 215 



73 

 

Dalam memilih lapangan penelitian, peneliti berpijak pada 

rumusan masalah yang telah diangkat sehingga peneliti bisa 

memilih lokasi penelitian yang sesuai. 

c. Mengurus surat perijinan 

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti harus 

menggunakan surat perijinan penelitian agar nantinya 

memudahkan peneliti dalam proses penelitian. 

d. Memilih dan memanfaatkan informan 

Informan yang akan diperlukan dalam mengumpulkan data 

dalam penelitian tentunya peneliti memerlukan informan atau 

orang yang benar-benar mengetahui dan memahami terkait dengan 

fokus penelitian.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahapan ini mempersoalkan mengenai segala macam 

pekerjaan lapangan, antara lain yaitu: 

a. Tahap pengumpulan, dalam tahap ini peneliti memegang peranan 

sangat penting karena pada penelitian ini peran aktif dan juga 

kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data sangat diperlukan. 

Tahap ini dilakukan dengan: observasi terlibat, interview atau 

wawancara mendalam, dokumentasi. 

b. Tahap analisis data merupakan proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan 

uraian dasar. Pada tahap ini data yang diperoleh dari berbagai 
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sumber yaitu pengamatan wawancara, catatan lapangan, dokumen, 

dan data lain yang mendukung dikumpulkan, diklasifikasikan, dan 

dianalisa. 

c. Tahap penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu 

penelitian. Sehingga dalam tahap ini peneliti memiliki pengaruh 

terhadap hasil penulisan yang baik serta akan menghasilkan 

kualitas yang baik pula terhadap penelitian. 

 


