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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, artinya 

data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara dan catatan lapangan. 

Jenis penelitian kualitatif ini merupakan teknik atau prosedur dan gagasan 

teoritis. Tujuan dari penggunaan jenis penelitian tersebut adalah mencari 

pengertian yang mendalam dari suatu gejala, fakta, atau realita.33 

Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang 

berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengklarifikasi dan mengeksplorasi, mengenai suatu fenomena yang 

terjadi atau kenyataan dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkaitan dengan masalah dan unit yang akan diteliti. Dimana yang dimaksud 

adalah menjelaskan model manajemen pemasaran syariahfundraisng wakaf di 

Yayasan  Pondok Pesantren As-Salam. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan 

menggunakan metode survei. Survei biasanya dilakukan dalam penelitian 

kuantitatif maupun kualitatif. Metode survei ini merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada 

responden individu. Maka, dapat disimpulkan bahwa survei merupakan 

33Conny Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan 
Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010), 1-2. 
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metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah 

populasi. Dalam melakukan penelitian, survei yang dilakukan biasanya 

dengan melakukan penyebaran kuesioner atau wawancara. Tujuan tersebut 

untuk mengetahui: siapa mereka, apa yang dipikirkan, rasakan, atau 

kecenderungan suatu tindakan. Dalam hal ini, penelitian dengan 

menggunakan metode survei ini dilakukan dengan: Peneliti menyebarkan 

kuesioner dengan populasi warga Arya kemuning yang pernah melakukan 

wakaf (data yang digunakan tahun 2017/2018).2 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

Data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari 

sumber pertama atau sumber asli, dengan menggunakan teknik wawancara 

serta penyebaran kuesioner. Dalam hal ini, peneliti mencoba menggali data-

data yang dianggap penting seperti model yang digunakan dalam manajemen 

pemasaran syariah pada fundraising wakaf.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder ini diperoleh dari obyek secara tidak langsung, 

melainkan telah dikumpulkan oleh pihak lain yang telah diolah seperti  

artikel, situs atau website resmi pon-pes As-Salam. 

 
                                                             

2Wikipedia, diakses pada tanggal 16 Juli 2018 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Survei. 
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C. Metode pengambilan sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari individu-individu yang 

akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Arya 

Kemuning yang telah melakukan wakaf, yaitu berjumlah 30 orang. 

Sedangkan, dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan sampel 

sensus. Menurut Sugiyono, sensus merupakan teknik penentuan sampel 

apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 30 orang. Responden yang dipilih adalah warga di  

desa Arya Kemuning yang telah melakukan wakaf tahun 2017/2018. 

D. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan teknik berikut: 

1. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek 

penelitian, namun melalui dokumentasi.3 Pengumpulan data yang 

dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data 

yang didukung dari data sekunder. 

2. Wawancara (interview) 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara 

langsung dengan pengasuh maupun pihak yang bersangkutan dengan 

model manajemen fundraising yayasan, serta wawancara melalui 

kuesioner pada 30 responden. 
                                                             

3 Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).   
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E. Metode analisis data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data dalam 

penelitian yaitu: 

1. Metode deskriptif, untuk menjelaskan keadaan umum yayasan, 

mengetahui model manajemen pemasaran penggalangan dana wakaf 

yayasan, dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis kekuatan dan 

kelemahan yayasan. Sedangkan untuk mengetaui peluang dan ancaman 

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak manajemen atau 

pemilik yayasan. 

2. Metode kuantitatif, antara lain: 

a. Matrik faktor strategi eksternal 

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, terlebih dahulu 

mengetahui faktor strategi eksternal (EFAS). Cara menentukan 

faktor starteginya sebagai berikut: 

1) Menyusun kolom 1(5 sampai 10 peluang dan ancaman) 

2) Memberi bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 

1,0 (sangat penting_sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-

faktor kemungkinan dapat memberikan dampak strategis. 

3) Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor 

dengan memberikan skala mulai dari 1 sampai 4 berdasarkan 

pengaruh faktor terhadap kondisi yayasan yang bersangkutan. 

Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 
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(peluang yang semakin besar diberi rating 4, jika peluang kecil 

diberi rating 1). Pembeian rating ancaman adalah kebalikannya. 

4) Mengalikan bobot dalam kolom 2 dengan rating pada kolom 3, 

untuk memperoleh faktor dalam pembobotan pada kolom 4 

hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor 

yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 sampai 1,0. 

5) Kolom 5 diberikan untuk memberikan komentar atau catatan 

mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimanan skor 

pembobotannya dihitung. 

6) Menjumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4) untuk 

memperoleh total skorpembobotan bagi yayasan yang 

bersangkutan. Nilai totla menujukkan bagaimana yayasan tertentu 

bereaksi terhadap faktor-faktor startegi ekternal. 

b. Matrik faktor strategi internal 

Setelah faktor-faktor startegi internal didefinisikan, tabel IFAS 

disusun untuk merumuskan faktor-faktor startegi internal tersebut 

dalam kerangka kekuatan dan kelemahan matriks faktor internal, 

dengan menggunakan tabel IFAS. Langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta 

kelemahan yayasan dalam kolom 1. 

2) Memberi bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala 

mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak 

penting). Berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut trhadap 
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posisi strategi pemasaran (semua bobot tersebut tidak boleh 

melebihi skor total 100). 

3) Menghitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor 

dengan memberikan skala mulai dari 1 sampai dengan 4.  

4) Mengalikan pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memeperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. 

5) Untuk kolom 5 digunakan untuk memberikan komentar atau 

catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana 

skor pembobotannya dihitung. 

6) Menjumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4) untuk 

memperoleh skor pembobotan bagi yayasan yang bersangkutan.  

2. Analisis SWOT 

Untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

dalam menentukan strategi pemasaran digunakan analisis SWOT. 
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MATRIK SWOT 

Tabel 3.1 Matrik SWOT 

 Strenghts (S) 
Menentukan beberapa 
faktor kekuatan 

Weaknesses (W) 
Menentukan beberapa 
faktor kelemahan 

Opportunities (O) 
Menentukan beberapa 
faktor peluang 

Startegi SO 
Menggunakan startegi 
yang menggunakan 
kekuatan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

Strategi WO 
Menggunakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan 
peluang 

Treaths (T) 
Menentukan bebrapa 
faktor ancaman 

Strategi ST 
Menggunakan 
kekuatan untuk 
menghindari ancaman 

Startegi WT 
Menggunakan strategi 
yang meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari ancaman 

 

Hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) SO (Kekuatan-Peluang). As-Salam sebaiknya memanfaatkan 

kekuatan internal untuk mengambil manfaat peluang-peluang 

dari lingkungan eksternal. 

2) WO (Kelemahan-Peluang). As-Salam sebaiknya mengurangi 

kelemahan internal dan mengambil manfaat peluang-peluang 

eksternal. 

3) ST (Kekuatan-Ancaman). As-Salam sebaiknya menggunakan 

kekuatannya untuk menghindari atau mengurangi dampak dari 

ancaman lingkungan eksternal. 

4) WT (Kelemahan-Ancaman). As-Salam sebaiknya melakukan 

strategi bertahan yang secara langsung dgunakan untuk 



61 

 

 

mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman 

eksternal.4 

Pada metode kualitatif SWOT faktor-faktor yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman diperoleh melalui tanya jawab 

dengan pihak yayasan Pon-Pes As-Salam dan jawaban dari para 

responden. Faktor-faktor tersebut dianalisa dalam matriks analisis 

SWOT untuk merumuskan strategi yang ideal. 

F. Definisi Operasional Variabel 

1. Manajemen Pemasaran Syariah 

suatu penerapan disilin strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip 

syariah.5 

2. Fundraising Wakaf 

Fundraising merupakan program sosial berupa penggalangan dana. 

3. Wakaf 

Wakaf adalah menahan suatu benda yangkekal zatnya, yang kemudian 

akan dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.6 

4. Pesantren 

Pesantren merupakan sebuah pendidikan tradisional, dimana para siswa 

tersebut tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih 

                                                             

4Jatmiko, Manajemen Stratejik (Malang: UMM Press, 2003), 180. 
5 Purwaningtiyas, Strategi Pemasaran dalam Islam (Surabaya: UIN Surabaya, 2009), 19. 
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 240. 
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dikenal dengan sebutan kiai, serta memilikiasrama untuk tempat 

menginap para santri.7 

                                                             

7Wikipedia, diakses pada tanggal 16 Juli 2018 dari 
https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kiai
https://id.wikipedia.org/wiki/Asrama

