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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau 

memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan 

logis dengan menerapkan metode-metode yang lazimnya digunakan metode 

penelitian, metode tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui adanya masalah-

masalah yang menghambat tercapainya tujuan serta untuk mengatasinya. 

Menurut Nana Sudjana metode itu mendukung makna yang lebih luas, 

menyangkut proses dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk 

mencegah dan menjawab masalah penelitian termasuk menguji hipotesis.1 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang diungkapkan diatas, serta sesuai 

dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penelitian 

ini dapat dinyatakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Pendekatan deskriptif menurut Moh. Nazir adalah suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran, ataupun suatu sistem peristiwa pada masa sekarang.2  

Sehingga dengan pendekatan deskriptif ini penulis akan membuat deskripsi 

tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, aktual dan akurat. 

                                                           
1Nana Sudjana, Penelitian dan Penelitian Pendidikan (Bandung: Sinar Baru, 1989), 16. 
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek (jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 14. 
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Baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta bebagai hal yang terkait dengan 

tema penelitian. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu 

suatu pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek, satu 

keadaan, tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa.3 

B. Kehadiran Peneliti dan lokasi penelitian 

Sesuai dengan pendekatan yang digambarkan dalam penelitian ini, 

yakni pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan sangat 

penting dan diperlukan secara optimal. Dalam penelitian ini penulis 

merupakan instrumen kunci, bertindak sebagai perencana, pengumpul data 

dan penganalisis penafsiran-penafsiran data yang ada serta melaporkan hasil 

dari penelitian yang diperolehnya.4 Hal yang terkait di fokus penelitian 

didapatkan peneliti dengan menggali data lebih mendalam penelitian tersebut, 

sehingga kedudukan peneliti sebagai observer harus diketahui oleh informan. 

Hal tersebut berguna bagi peneliti maupun informan agar dalam menggali 

data tidak terjadi diskriminasi. 

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu Lembaga Yatim Mandiri Cabang 

Kediri yang beralamat di Perumahan Persada Sayang Jl. Mira Blok A N0.5 Mojoroto 

Kediri. 

                                                           
3 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial Dan Keagamaan, (Malang: 

Kalimahasada,1996), 57. 
4Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rineka Cipta, 2002), 121. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang di dapat dari sumber 

pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara 

atau hasil observasi yang diperoleh dari penelitian.5 Sumber data primer 

berupa kata-kata atau tindakan terkait dengan fokus penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

penelitian. Sumber data ini diperoleh dari pihak-pihak diantaranya: Manajer 

cabang LAZ Yatim Mandiri cabang Kediri, zisko LAZ Yatim Mandiri 

cabang Kediri, muzakki Yatim Mandiri cabang Kediri. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya 

sudah dalam bentuk publikasi.6dalam penelitian ini sumber data sekunder di 

peroleh dari dokumen Yatim Mandiri cabang Kediri berupa sejarah 

berdrinya, struktur organisasi, visi dan misi, dan program-program yang 

dilakukan. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ketepatan dan kecermatan informasi 

mengenai subjek dan variabel penelitian tergantung pada strategi dan alat 

pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam menentukan hasil penelitian. 

Dapat dilakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut: 

                                                           
5Husain Umar, Metodologi Penelitian Skripsi dan thesis Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), 22. 
6Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Yogyakarta: UPPE UMY, 2003),42. 
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1. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti dengan objek 

penelitian.7 Wawancara disini dibagi menjadi 3, yaitu: Wawancara 

terstruktur, semisruktur, dan tidak tertruktur. Wawancara terstruktur 

merupakan wawancara yang menggunakan konsep yaitu berupa 

pedoman wawancara yang disusun peneliti secara sistematis. 

Wawancara semistruktur merupakan teknik pengumpulan data yang 

dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan 

wawancara yang bebas yang mana  peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap.8 

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Manajer, Para 

Zisko, Staf atau pegawai, serta sumber-sumber lain. Tujuan dari metode 

ini digunakan untuk mengetahui: 

i. Untuk mengetahui peran donatur Lembaga Yatim Mandiri Cabang 

Kediri dalam meningkatkan jumlah donatur melalui penerapan word 

of mouth  

                                                           
7Lexy J. Moleong, Pengantar  Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda 

Karya,2002),135. 
8Sugiyono, Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan Reseacrh and Development(Bandung : 

Alfabeta,2009), 233. 
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ii. Untuk mengetahu kendala donatur Lembaga Yatim Mandiri Cabang 

Kediri dalam meningkatkan jumlah donatur melalui penerapan word 

of mouth   

2. Metode Observasi 

Metode observasi adalah “Suatu teknik yang dilakukan dengan 

cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara 

sistematis”.9 

Dalam bukunya Suharsimi Arikunto dijelaskan bahwa: 

observasi sebagai suatu aktifitas sempit yang memperhatikan sesuatu 

dengan menggunakan mata. Dalam pengertian psikologis, observasi 

atau disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan pemantapan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. 

Adapun metode ini di gunakan dengan melihat secara langsung 

penerapan strategi word of mouth di  Lembaga Yatim Mandiri Cabang 

Kediri dalam meningkatkan loyalitas donatur. 

3. Metode Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. 10 

                                                           
9Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara,1997), 27. 
10Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 
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E. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan bahan-

bahan lain. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus 

yang diteliti.11 

Adapun tekhnik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan langkah-langkah sbb: 

1. Reduksi Data 

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan pemusatan 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Yaitu merupakan proses penyusunan informasi kompleks 

kedalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana 

dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Dari hasil wawancara 

dirangkum dan disederhanakan sehingga siap disajikan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Yaitu kegiatan mengumpulkan makna yang muncul dari data 

yang harus di uji kebenarannya, kecocokannya dan kekokohannya. 

                                                           
11Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Reseacrh and Development, (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 244. 
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F. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan) dan konfirmabilitas (kepastian), 

kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. 

Menurut Lexy J.Moleong digunakan teknik sebagai berikut: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada 

latar penelitian.  

Dengan perpanjangan keikutsertaan memungkinkan peningkatan 

kepercayaan data yang dikumpulkan, karena peneliti dapat menguji 

ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi baik diri 

sendiri, maupun responden, dan membangun kepercayaan subyek.12 

2. Ketekunan Pengamatan atau kedalam observasi 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau 

isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan 

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 

                                                           
12Lexy J. Moleong, Pengantar  Metodologi.,175-177. 
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3. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada.13Dalam teknik ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda adapun hasil akhirnya tetap pada 

hasil mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik 

yang sama. Teknik tersebut meliputi teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Tekhnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik atau rekaman 

sejawat. 

G. Tahap-tahap penelitian 

Adapun penelitian ini melalui empat tahapan yaitu:  

a. Tahap Pra Lapangan 

Tahap ini meliputi kegiatan menyusun proposal 

penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi, membuat  

surat ijin penelitian, dan seminar proposal, menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

b. Tahap Pekerjaan lapangan 

Tahap ini meliputi memahami latar penelitian, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

                                                           
13Sugiyono, Metodologi Kuantitatif Kualitatif .,240. 
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c. Tahap Analisis Data 

Pada kegiatan ini tahapan yang dilakukan adalah 

menelaah seluruh data lapangan, reduksi data, menyusun dalam 

satuan-satuan, kategorisasi, dan pemeriksaan keabsahan data. 

d. Tahap Penulisan Laporan 

Tahapan ini meliputi kegiatan penyusunan hasil 

penelitian, konsultasi hasil penelitian, dan perbaikan hasil 

konsultasi.14 

 

 

 

                                                           
14Lexy J. Moleong, Pengantar  Metodologi Penelitian Kualitatif ,178. 


