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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

dengan menggunakan metode kualitatif.  Metode kualitatif merupakan 

sekumpulan data yang bersifat alamiah untuk menafsirkan keadaan 

yang sebenarnya. Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menekankan pada pemahaman-pemahaman mengenai suatu 

permasalahan yang ada.
36

  Penelitian kualitatif merupakan kegiatan 

penelitian yang dilakukan secara langsung.
37

 

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tema, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian 

lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan 

secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah yang ada dalam masyarakat.
38
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini  berada di Lembaga Amil Zakat 

Nasional  Yatim Mandiri Cabang Tulungagung yang beralamat di Jl. 

Pahlawan Gg. III No.5A, RT.02/RW.03, Desa Kedungwaru, Kecamatan 

Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229. 

C. Kehadiran Peneliti 

Secara garis besar yang dilakukan di lapangan yaitu melakukan 

observasi atau pengamatan, wawancara kualitatif, dan juga melakukan 

pemeriksaaan keabsahan data melalui sejumlah cara seperti triangulasi, 

perpanjangaan keikutsertaan. Ketekutan pengamatan dan juga pemeriksaan 

anggota.
 

Oleh karena itu kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk 

mendapatkan data yang diharapkan dengan tepat dan juga akurat. Selain 

hal tersebut kehadiran peneliti sungguh dibutuhkan karena peneliti 

merupakan instrument kunci ataupun sebagai alat pengumpul data yang 

paling utama. Hal tersebut dilakukan karena, apabila memanfaatkan alat 

yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai 

yang lazim untuk digunakan dalam penelitian, jadi sangat tidak mungkin 

untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada 

dilapangan.
 

 

Dalam hal ini peneliti harus mampu merencanakan langkah-

langkah penelitian secara tepat supaya data-data yang didapat bisa 

mewakili subjek peneliti juga sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu 

peneliti juga berperan sebagai pengumpul data. Peneliti mengumpulkan 
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data dengan melakukan kegiatan observasi, wawancara, dan juga 

dokumentasi. Peneliti melakukan kegiatan penelitian di Yatim Mandiri 

Cabang Tulungagung dan juga  melakukan wawancara dengan wali dari 

anak didik sanggar genius. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Lembaga Amil Zakat 

Nasional  Yatim Mandiri Cabang Tulungagung berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dianggap relevan 

untuk mengambil data.  Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah 

staf program yatim mandiri cabang Tulungagung, salah satu guru 

sanggar genius dan wali/orangtua anak sanggar genius. 

2. Sumber data sekunder 

Dataasekunderrmerupakanndataayanggdiperoleh tanpa adanya 

penelitian langsung di lapangan. Melainkan memperoleh data atau 

informasi yang berasal dari lembaga ataupun organisasi yang sudah 

melakukan penelitian yang berasal dari buku, karya ilmiah, maupun 

jurnal yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas 

pendidikan anak yatim dan dhuafa melalui program pendidikan 

sanggar genius. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian yang 

saya lakukan yaitu lembaga atau sekolah umum tempat anak yatim dan 

dhuafa sekolah. Dengan mengetahui apakah disekolah tersebut kualitas 
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pendidikan anak tersebut meningkat atau tidak setelah mengikuti 

bimbingan belajar di sanggar genius. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di Lembaga Amil 

Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Tulungagung. Observasi  yaitu  

proses pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan 

diteliti.
39

 Sehingga dengan melakukan pengamatan ini bisa 

mendapatkan data yang lebih akurat. 

2. Wawancara 

Yaitu kegiatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan 

cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dan narasumber 

ataupun sumber informasi.
40

 Wawancara tersebut berisi tanya jawab 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan 

sebagai data kepada pihak yang bersangkutan untuk menjelaskan 

tentang upaya peningkatan pendidikan anak melalui program 

pendidikan sanggar genius. 

3. Dokumentasi 

Yaitu proses pengambilan  dan pengumpulan data sebagai bukti yang 

akurat karena telah melakukan penelitian. Data tersebut berasal dari 

observasi maupun wawancara dengan pengambilan foto agar 
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menggambarkan situasi.
41

 Dokumentasi juga dapat berupa tulisan, 

gambar, maupun karya dari seseorang. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif di awali ketika peneliti melakukan kegiatan 

pengumpulan data dengan memilih yang dianggap penting atau tidak 

berdasarkan kontribusi data dalam menjawab fokus penelitian. 

Tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data lapangan 

menurut model Miles dan Huberman yaitu:
42

 

1. Reduksi Data  

Yaitu kegiatannya dengan memilah, memilih, meringkas hal pokok 

yang memfokuskan hal penting yang diperoleh dari lapangan. Setelah 

itu data yang ditampilkan akan lebih jelas dan mudah untuk dipahami 

saat dikumpulkan.  

2. Paparan Data  

Paparan data yaitu informasi yang tersusun serta kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa data 

yang sering digunakan dalam menyajikan dalam penelitian kualitatif 

adalah teks yang  bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Dalam tahap ketiga ini yang dilakukan ialah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban atas 

fokus penelitian yang berdasarkan hasil analisis data. Hasil kesimpulan 
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ditampilkan dalam bentuk deskriptif objek penelitian berdasarkan pada 

hasil kajian penelitian berdasarkan pada hasil kajian penelitian yang 

dilakukan. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam pengecekan keabsahan temuan dasar  menentukan keabsahan 

adalah jawaban atas pertanyaan pada saat wawancara dan observasi, 

bagaimana peneliti dapat meyakinkan pembaca bahwa temuan peneliti 

memiliki nilai dan kegunaan. Agrumentasi apa yang akan dikemukakan 

oleh peneliti, kriteria apa yang digunakan oleh peneliti, dan pertanyaan apa 

yang akan dijawab melalui penelitian tersebut sangat menentukan. 

Dalam menentukan keabsahan temuan peneliti juga melakukan 

triangulasi dengan melakukan cross-check  yaitu dengan pengecekan 

kebenaran data yang dikumpulkan dari suatu sumber berdasarkan 

kebenaran sumber-sumber lain.  

Cara yang dilakukan untuk menjamin keabsahan data hasil penelitian 

diantaranya: 

1. Credibility  (Kredibilitas) 

Tingkat kepercayaan tentang kebenaran data yang dikumpulkan 

dengan cara: 

a. Memperpanjang masa pengamatan untuk meningkatkan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan 
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b. Pengamatan yang berlanjut (terus-menerus) untuk menemukan ciri 

dalam situasi yang sangat relevan dengan fenomena yang akan 

diteliti 

c. Triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan berbagai 

metode dengan memanfaatkan sesuatu yang berbeda diluar data 

untuk pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut. 

d. Mendiskusikan dengan pihak lain untuk mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang dianggap mumpuni. 

e. Mengadakan member check, yaitu dengan menguji kemungkinan 

dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-

pengujian untuk mengecek data dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tantang data tersebut. 

2. Derajat Transferability 

Dalam transferability ini, permasalahan dan kemampuan 

pengaplikasian adalah permasalahan bersama antara peneliti dengan 

pengguna. Dengan tugas peneliti yaitu mendeskripsikan setting 

penelitian secara menyeluruh, lengkap, mendalam, utuh, dan rinci. 

3. Depandability  

Yaitu derajat keandalan peneliti untuk memastikan bagaimana peneliti 

menjaga kualitas proses dan hasil agar benar sebagaimana adanya. 

4. Confirmability  

Yaitu derajat penegasan objektivitas yang berbicara tentang keabsahan 

data dengan memastikan apakah hasil penelitian dapat dibuktikan 
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kebenarannya dan sesuai antara data yang dikumpulkan di lapangan 

dan yang dicantumkan dalam laporan.
43

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui 

tahap-tahap yang akan dilakukan dalam proses penelitian. Untuk itu, 

peneliti harus menyusun tahap-tahap penelitian yang sistematis agar 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Tahap-tahap penelitian sebagai 

berikut: 

1. Tahap pra lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

Dalam menyusun rancangan penelitian, peneliti mengambil awal 

dari permasalahan yang akan diangkat sebagai bahan penelitian. 

b. Memilih lapangan penelitian 

Dalam memilih lapangan penelitian, peneliti berfokus pada 

rumusan masalah yang telah diangkat sehingga peneliti memilih 

dan mengambil lokasi penelitian yang sesuai. 

c. Mengurus surat perijinan 

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus mempunyai surat 

perijinan untuk meneliti di lembaga yang dituju agar nantinya 

dapat memudahkan peneliti dalam proses penelitian. 

d. Penilaian lokasi penelitian 

                                                           
43

 Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 83-85 



42 
 

 
 

Peneliti harus melihat lokasi penelitian yang berhubungan dengan 

situasi, kondisi dan konteksnya yang sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat oleh peneliti. 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

Berkenaan dengan informan yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data, peneliti akan memilih informan yang harus 

benar-benar mengetahui dan memahami terkait dengan 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Di dalam pemilihan 

informan dipilih yaitu  Bapak Shofa Nada Firdaus selaku staf 

program dari LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Tulungagung, Ibu 

Wulan selaku guru sanggar dan Ibu Sulis orangtua/wali dari anak 

yatim dan dhuafa. 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian, misalnya alat tulis, kamera, 

alat perekam, dan lain sebagainya. 

2. Tahap pekerjaan lapangan  

Dalam tahap pekerjaan lapangan dilakukan dengan tahap sebagai 

berikut: 

a. Tahap pengumpulan, dalam tahap ini peneliti harus mempunyai 

peran aktif dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Misalnya 

observasi, wawancara, maupun saat mengambil dokumentasi. 

b. Tahap analisis data yaitu tahap  untuk mengatur proses urutan data 

yang sudah diambil saat penelitian untuk dianalisis. 



43 
 

 
 

c. Tahap penulisan laporan yaitu hasil akhir dari suatu penelitian  

sehingga mempunyai pengaruh terhadap hasil penulisan yang baik 

terhadap hasil penelitian.
44
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