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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Jenis Penelitian ini diarahkan pada latar dan individu 

secara holistic (utuh), jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu 

atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.
67

  

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka- 

angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan- kutipan data 

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen 

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.
68

 Penelitian kualitatif 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi,motivasi dan tindakan.
69

 

Jenis penelitian kualitatif ini, digunakan oleh peneliti untuk 

menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi pada Baitul Maal Al- Amin 

Kedung Kandang Malang dengan mengumpulkan data dari wawancara, foto, 

dan catatan- catatan lain untuk memahami perilaku, persepsi, motivasi 

ataupun tindakan pengelola Baitul Maal Al- Amin Kedung Kandang Malang. 
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3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berusaha untuk 

memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia didalam 

situasinya yang khusus. Pendekatan fenomenologi menekankan pada berbagai 

aspek subjektif dari perilaku manusia supaya dapat memahami tentang 

bagaimana dan apa makna yang mereka bentuk dari berbagai peristiwa dalam 

kehidupan mereka sehari- hari.
70

 

Pendekatan fenomenologi, digunakan peneliti dalam mencari data untuk 

memahami makna perilaku pengelola Baitul Maal Al- Amin Kelurahan 

Kedung Kandang Malang khususnya dari  segi etos kerjanya. 

 

3.3  Fokus Penelitian 

Mengingat adanya keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, maka peneliti 

harus menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian yaitu melakukan 

penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial 

tertentu, dengan menentukan inti atau fokus yang perlu diteliti, dengan judul 

penelitian “Etos Kerja Pengelola Organisasi Non Profit (Pada Baitul Maal Al- 

Amin Kelurahan Kedung Kandang, Malang)”, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada satu hal, yaitu: Bagaimana etos kerja pengelola Baitul Maal 

Al- Amin Kedung Kandang Malang. 
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3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam peneltian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila 

peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, 

maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan- pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.
71

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumber yang diamati, dicatat untuk pertama kalinya.
72

 

Adapun sumber data primer yang dikumpulkan dan diolah oleh 

penulis secara langsung dari lapangan melalui observasi dan 

wawancara pada beberapa informan.  

Pertama, kepada pengelola Baitul Maal Al- Amin Kedung 

Kandang yang memahami tentang pengelolaan Baitul Maal Al- 

Amin Kedung Kandang. Pengelola disini diantaranya adalah 

Ketua Umum, Sekertaris, Bendahara, serta UPZ- UPZ Baitul Maal 

Al- Amin Kedung Kandang Malang. Objek penelitian tersebut 

diharapkan mampu memberikan informasi tentang tugas yang 

diemban pengelola Baitul Maal Al- Amin tersebut.  

Kedua, anggota BMT (masyarakat binaan) yang menerima 

pembiayaan/ pelayanan dari pengelola Baitul Maal Al- Amin 

Kedung Kandang yang mampu memberikan infomasi tentang 
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bagaimana pelayanan atau etos kerja pengelola Baitul Maal Al- 

Amin Kedung Kandang Malang. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung 

yang diperoleh dari pihak lain yang bertujuan untuk menganalisis 

data primer.
73

 Data sekunder biasanya berwujud data doumentasi 

atau data laporan yang tersedia seta arsip resmi. Data tersebut  

berupa literatur buku, buku ilmiah dan buku lainnya yang ada 

kaitannya dengan penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila 

dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview 

(wawancara), kuisioner (angket), dan gabungan keempatnya (triangulasi).
74

 

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematika terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi, atau berlangsungnya peristiwa sehingga observassi berada 

bersama objek yang diselidiki dan disebut juga observasi langsung. 
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Dimana penelitian ini dapat dilakukan dengan tes, rekaman gambar, dan 

sebagainya.
75

 Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan 

yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

akan diselidiki.
76

 Metode ini digunakan untuk mengetahui dan 

memperoleh data tentang etos kerja Islami pengelola organisasi non 

profit pada Baitul Maal Al-Amin Kedung Kandang, Malang. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
77

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
78

  

Penggunaan metode ini peneliti mengajukan pertanyaan terhadap 

responden atau pengelola Baitul Maal Al- Amin dengan membawa 

instrumen penelitian tentang hal- hal yang akan ditanyakan untuk 

mendapatkan data tentang etos kerja Islami pengelola organisasi non profit 

yang terjadi pada Baitu Maal Al- Amin Kedung Kandang, Malang. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menelusuri data historis.
79

 Metode dokumentasi ini merupakan metode yang 

digunakan untuk memperkuat analisis dan informan serta sebagai pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara di lapangan. 

Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan dokumen- 

dokumen yang berhubungan dengan penelitian diantaranya adalah  etos 

kerja pengelola Baitul Maal Al- Amin, motivasi yang mendasari, serta 

dokumen- dokumen lain yang berhubungan dengan etos kerja Islami 

pengelola Baitul Maal Al- Amin Kedung Kandang Malang. 

Tabel 3.1 Data Informan yang Diwawancarai 

No. Nama Jabatan 

1. Muhammad Wahid, S. Pdi Ketua BM Al-Amin 

2. Imam, S.H Sekertaris BM Al-Amin 

3. Abdul Wahid Bendahara BM Al-Amin 

4. Ahmadi UPZ 

5. Bapak Basiri Nasabah 

6. Bapak Imran Nasabah 

7. Bapak Syaifudin Nasabah 

 

 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikuip oleh Lexcy J. Moleong dalam 

bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah- milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan 
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menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceitakan kepada orang lain.
80

 

Analsis data dalam hal ini adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen dengan cara memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami, yang berupa laporan, biografi, dan sebagainya. Adapun langkah- 

langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal- hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting terhadap isi dari suatu 

data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.
81

 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulannya dapat ditarik dan diverivikasi.
82

 

Reduksi data dilakukan peneliti, untuk mendapatkan data yang benar- 

benar dibutuhkan dengan membuang data yang tidak dibutuhkan guna 
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memfokuskan/ mempertajam data yang hanya berhubungan dengan etos 

kerja pengelola Baitul Maal Al- Amin Kedung Kandang Malang. 

2. Display Data (Penyajian Data)

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana 

dalam bentuk kata- kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan 

maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai 

dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.
83

3. Penarikan Kesimpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang 

menggambarkan pendapat- pendapat terakhir yang berdasarkan pada 

uraian- uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan 

dengan fokus penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilaksanakan 

pembahasan.
84

Gambar 3.1 Alur Analisis Data 

(1) (2) 

(3) 
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