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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang 

aktivitas yang ditekuninya. Pendekatan kualitatif dianggap sesuai dalam penelitian 

ini dengan alasan sebagai berikut: 1) lebih mudah berhadapan dengan kenyataan, 

2) menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, 

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J.Moleong, 2002, hlm.5).  

Peneliti memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, 

kemudian ditafsirkan dan diberi makna sesuai tujuan penelitian yakni 

mendeskripsikan tentang model transformasi mustahik ke muzaki. Upaya 

mengungkap data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran dan mencari 

informasi kepada pengelola atau penyelenggara, mustahik, dan pendamping.  

Kompleksitas persoalan pendidikan termasuk mengenai perubahan dari 

mustahik ke muzaki sebagai hasil pendidikan dalam setting pendidikan nonformal 

dengan karakteristik pembelajar dewasa memerlukan sebuah metode penelitian 

yang tepat. Metode tersebut dapat menggali informasi serta gambaran terjadinya 

perubahan dari mustahik ke muzaki secara mendalam. seperti dinyatakan, oleh 

Lexy J. Moleong, (2002, hlm. 5) bahwa Pendekatan kualitatif dianggap sesuai 

dalam penelitian ini dengan alasan sebagai berikut: 1) lebih mudah berhadapan 

dengan kenyataan, 2) menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.  
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Surakhmad, W (1990, hlm.143) mengatakan bahwa studi kasus 

memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Sejalan 

Winarno dalam Sudjana, N dan Ibrahim (2001, hlm.69) mengungkapkan juga 

bahwa studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu 

yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. 

Penerapan pendekatan penelitian ini dilakukan untuk menganalisa 

transformasi mustahik ke muzaki dalam meningkatkan keberdayaan anggota 

Misykat yang dianggap kompleks, hanya dapat diurai jika peneliti berperan serta, 

melakukan wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut, dengan 

demikian dapat ditemukan pola-pola hubungan yang jelas. Selain itu, bertujuan 

untuk memastikan kebenaran data, karena melalui teknik pengumpulan data secara 

triangulasi/gabungan  kepastian data akan lebih terjamin.  

Merujuk pada langkah-langkah di atas maka dalam penelitian ini, dilakukan 

langkah-langkah operasional sebagai berikut: 

1. Studi Eksploratis 

Penemuan model di lapangan secara empirik, sehingga dapat diekspresikan, 

yaitu: 

a. Melakukan pengamatan pola pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 

pada program MiSykat serta proses pendampingan program di Darut 

Tauhiid Bandung.  

b. Menelaah dan membuat konsep pola pelatihan dan model yang diterapkan 

pada program Darut Tauhiid Bandung. 

2. Studi Bibliografi 

a. Mengkaji dan menetapkan teori umum (grand theory), sebagai sandaran 

dalam pengembangan pendidikan luar sekolah. 

b. Mengkaji, menetapkan konsep dan teori-teori pokok sebagai sandaran 

analisa atau kajian penelitian. 

c. Mengkaji dan menetapkan konsep, teori-teori pendukung yang relevan. 

3. Analisis Lapangan  
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a. Melakukan analisis komparasi antara kerangka teoritik yang relevan 

dengan temuan di lapangan  

b. Menjabarkan kerangka teoritik ke dalam empiris penerapan program 

MiSykat. 

 

 

4. Evaluasi dan Pengembangan 

Evaluasi yang dilakukan merupakan proses pertimbangan tentang 

nilai-nilai atau manfaat program serta proses program MiSykat yang terjadi. 

Dalam penelitian ini, tahap evaluasi sangatlah penting dikarenakan akan 

memberikan gambaran dan keputusan yang dianggap mempengaruhi aspek-

aspek didalam program pemberdayaan masyarakat. Dengan pengembangan 

diarahkan untuk mengikuti program dan menentukan tindak lanjut. 

Pentingnya pengembangan yang ditarik dari hasil penilaian itu didasarkan 

kepada asas life long education yang mana program itu bukan merupakan 

kegiatan sekali tindak atau sekali selesai. 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Laznas Dompet Peduli Ummat Daarut 

Tauhiid Gedung Pemberdayaan Ummat  Jl. Gegerkalong Girang No. 32 Kota 

Bandung  Jawa Barat.  Dompet Peduli Ummat (DPU DT) merupakan lembaga 

nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (fundraising) 

dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) serta dana lainnya yang 

halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan 

pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari 

Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional 

dan Akuntabel (http://dpudt.daaruttauhiid.org/profil).  

Dari aspek legal formal, DPU DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil 

Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. 

dengan SK No: 451.12/Kep. 846 - YANSOS/2002. Sesuai dengan Undang-

Undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat , SK Menteri Agama RI 

http://dpudt.daaruttauhiid.org/profil
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no.410 tahu 2004 tentang Legalitas DPU DT sebagai Laznas, SK Gubernur Jawa 

Barat no.541.12/Kep.846-Yansos/2002 tentang pengukuhan DPU DT sebagai 

Lazda, SK Pengurus Yayasan DT no.09/SK/C/YYS-DT/VIII/08 tentang 

perubahan Organisasi DPU DT, maka lembaga Amil Zakat Nasional DPU terdiri 

dari  1) Biro Penghimpunan (fundraising), 2) Biro Pendayagunaan, 3) Biro 

Sekretariat Lembaga & Operasional. Masing-masing Biro dipimpin oleh seorang 

manajer yang ditunjuk oleh direktur dengan surat keputusan dari pengurus 

Yayasan Daarut Tauhiid. Penyelenggaraan program MiSykat didanai pula oleh 

DPU DT dalam mendanai dana bergulir dan pelatihan bagi para mustahik.  

Sumber data penelitian ini berkenaan dengan  jumlah populasi dari setiap 

subyek yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Adapun subjek pada penelitian 

ini adalah para majelis mustahik yang tergabung dalam kelompok usaha.  Populasi 

dalam penelitian ini merupakan berbagai karakteristik objek/subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu, terutama dalam penyelenggaraan program 

MiSykat. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang 

ingin diketahui “apa yang terjadi” didalamnya, sehingga pendekatan yang 

dianggap tepat adalah pendekatan kualitatif. Nasution (1996. hlm.11) 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif umumnya mengambil responden 

(subjek penelitian) lebih kecil (sedikit) dan dipilih menurut tujuan (purpose) 

penelitian. Berdasarkan pertimbangan di atas dan atas informasi dari pihak 

penyelenggara program MiSykat, oleh karena itu yang menjadi subjek dalam 

penelitian yang diwawancara terdiri dari mustahik berjumlah 3 orang (kode MS), 

Penyelenggara 1 orang (kode MM), pendamping 1 orang (kode PN). Responden 

dari penelitian ini secara purposif dipilih dari para responden yang memiliki 

kriteria: 1) Telah mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Darut 

Tauhiid yaitu Program MiSykat hingga selesai; 2) Aktif dalam pembelajaran yang 

dilihat dari daftar hadir dan informasi prestasi dari pendamping; 3) Rapih dan 

tertib di dalam pengelolaan administrasi kelompok serta memiliki semangat dan 

ketekunan yang tinggi, 4) Memiliki pemahaman yang utuh dibandingkan dengan 

peserta lainnya. Sedangkan secara purposive dipilih responden dari pendamping, 
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yaitu memiliki kriteria: 1) Mampu mengelola dan memberikan materi dengan baik 

kepada mustahik, 2) Komunikatif dalam memberikan informasi tentang 

penyelenggaraan program MiSykat 3) Terjalin kerjasama yang baik antara 

penyelenggara dengan peserta Misykat, serta menguasai pemahamannya tentang 

program MiSykat dalam meningkatkan keberdayaan mustahik ke muzaki. 

 

 

 

 

C. Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

(1) wawancara; (2) observasi; (3) studi dokumentasi. 

1. Wawancara 

Alasan peneliti menggunakan pedoman wawancara adalah untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dalam pelatihan yang dilaksanakan pada 

program MiSykat. Proses wawancara jumlah respondennya kecil/sedikit, sehingga 

teknik ini lebih mendasarkan diri pada keyakinan pribadi dan pengetahuan 

responden. Panduan wawancara yang disusun oleh peneliti, berisi tentang 

beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber dengan cara dialog. 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini, prosesnya melalui tatap muka 

(face to face) maupun melalui media seperti email dan telepon, wawancara pun 

dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada 

para mustahik, pendamping dan penyelenggara program MiSykat.  

2. Observasi 

Alasan peneliti menggunakan pedoman observasi adalah untuk mengetahui 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala yang terjadi. lebih lanjut Nazir 

(2003, hlm. 175) menyatakan bahwa:” pengumpulan dengan observasi langsung  

adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan 

alat standar untuk keperluan tersebut”. 
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Observasi dilakukan dalam penelitian ini, berkenaan dengan perilaku 

seseorang pada program MiSykat, proses kerja pada program MiSykat, gejala-

gejala dengan responden yang diamati. Pelaksanaan pengumpulan data melalui 

observasi pada penelitian ini, dibedakan menjadi participant observation 

(observasi berperan serta) dan non participant observation. Observasi dilakukan 

kepada penerapan fungsi manajemen program MiSykat, mulai dari tahap pra 

program hingga kepada pasca program.  

3. Studi Dokumentasi 

Alasan peneliti menggunakan pedoman dokumentasi digunakan sebagai 

triangulasi penelitian atau untuk mengecek kesesuaian data yang diperoleh. 

Pedoman dokumentasi berisi panduan tentang aspek-aspek informasi yang dapat 

diperoleh melalui dokumen-dokumen secara tertullis seperti laporan program 

tahunan, laporan usaha dan dokumen lainnya. 

Untuk memperoleh data berkenaan dengan program MiSykat, peneliti 

memperhatikan beberapa, yaitu: (1) apakah dokumen itu otentik atau palsu, (2) 

apakah isinya dapat diterima sebagai kenyataan, dan (3) apakah data itu cocok 

untuk menambah pengertian tentang gejala yang diteliti. 

D. Analisis  Data 

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Miles dan Hubermas dalam Sugiyono (2011, 

hlm.334) bahwa data kualitatif diperoleh dari reduction, data display dan 

conclusion drawing/verification. Reduksi data adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses tersebut 

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data 

benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dalam kerangka penelitian. Setelah 

menganalisis data kemudian dilanjutkan dengan keabsahan data kualitatif yaitu 

dengan cara triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini adalah dengan 

membandingkan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain, 

misalnya dari instruktur dengan pengelola pelatihan, sehingga memperoleh 
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informasi kebenarannya. Selanjutnya melakukan member check yaitu untuk 

memeriksa keabsahan data. 

Untuk menghindari keraguan data dalam penelitian kualitatif, menurut 

Moleong, L. (2002, hlm.173) diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan 

didasarkan atas sejumlah kriteria terentu. Ada empat kriteria yang digunakan, 

yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Di dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria kepercayaan (credibility) untuk 

mendapatkan keabsahan data dengan menggunakan teknik pemeriksaan, seperti: 

1) perpanjangan waktu di lapangan; 2) meningkatkan ketelitian dan ketekunan 

dalam pengamatan; 3) melakukan triangulasi; 4) pengecekkan atau diskusi dengan 

rekan sejawat; 5) pengecekkan anggota. 

Teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dalam menguji 

keabsahan data dari hasil temuan, digunakan beberapa teknik yang sesuai dengan 

arah penelitian ini. Adapun cara-cara yang dilakukan pada penalitian ini adalah: 1) 

triangulasi sumber, dengan maksud untuk membandingkan atau mengecek 

kebenaran data yang diperoleh seorang informan dengan data yang diperoleh 

informan lainnya; 2) triangulasi metode, dengan maksud mengecek kebenaran 

data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan metode yang berbeda; 3) 

triangulasi waktu, dengan maksud mengecek kebenaran data dengan melakukan 

wawancara ulang pada informan dan jangka waktu yang berbeda; 4) check 

members, melakukan pengecekan kebenaran data dari informan lainnya; 5) review 

informan, pada saat menyusun sajian data yang telah diperoleh, perlu 

dikonfirmasikan dan dikomunikasikan dengan para informan; 6) diskusi teman 

sejawat, melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk memperoleh masukan 

dalam menyempurnakan laporan penelitian.  

Validitas dan objektivitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 

1. Kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yaitu 

dilakukan dengan cara memperpanjang pengamatan, meningkatkan 

ketekukan dalam melakukan penelitian, melakukan triangulasi, 



64 

 
Yunus, 2017 
MODEL TRANSFORMASI MUSTAHIK KE MUZAKI DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN 
ANGGOTA MISYKAT(MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT)  
DI DAARUT TAUHIID BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

mendiskusikan dengan teman sejawat tentang data yang diperoleh, 

menganalisis kasus negatif, dan melakukan member chek.  

2. Tranferability dilakukan agar penelitian kualitatif dapat dimengerti orang lain 

dan dapat diterapkan. Peneliti menyusun dan membuat laporan yang 

didalamnya terdiri uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Dengan demikian pembaca jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat 

memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian di 

tempat lain. 

3. Dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap proses 

keseluruhan penelitian. Menguatkan data yang diperoleh dalam penelitian 

sesuai dengan analisa empiris yang diamati, sehingga antara kondisi faktual 

dengan analisa kualitatif yang dilakukan peneliti sesuai.  

4. Konfirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Peneliti mengamati proses penelitian, serta mengurutkan 

aspek-aspek kebutuhan dalam penelitian serta data yang perlu dicari dalam 

penelitian tersebut, untuk menghindari data-data yang hilang atau data-data 

yang tidak terdeteksi didalam menganalisa hasil temuan dilapangan. 

Berkaitan dengan tahapan dan rancangan penelitian sebagaimana diuraikan 

di atas, maka alur penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

    Periode pengumpulan data  

 

            Reduksi Data 

     

Antisipasi  Selama    Setelah 

           Display Data 

 Analisis 

Selama     Setelah   

    Kesimpulan /Verifikasi  

Selama     Setelah 
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Gambar 3.1 

Komponen Dalam Analisis Data 

(Sumber: Sugiyono 2010 : 337) 

 

 

 

 

 

 


