BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Riset Kualitatif yang Digunakan
Dalam penelitian mengenai metode perhitungan zakat perusahaan
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang dimaksud penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian
ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan
konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.
Di dalam penelitianini, penulis menggunakan metode studi kasus.Penelitian
studi kasus yaitu penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada suatu objek
sebagai suatu kasus. Oleh karena itulah metode studi kasus dipilih sebagai metode
riset di dalam penelitian ini, karena studi kasus merupakan metode yang sesuai
dengan karakteristik dan problem yang diangkat di dalam penelitian ini mengenai
metode perhitungan zakat pada CV. Maju Jaya Technic.

3.2. Sumber Data
a. Data Premier
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber asli (Indriantoro, 1999). Data primer dapat
berupa opini subjek baik secara individual maupun kelompok, hasil
observasi, dan hasil pengujian. Di dalam penelitian kualitatif yang
menjadi sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan. Dengan
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demikian, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah
opini dan pemahaman pihak manajemen dari CV. Maju Jaya Technic
tentang metode perhitungan zakat perusahaan.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.
Sumber data ini dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis.Selain
kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, seperti
dokumen dan lainnya. Moleong (2010) menyatakan, sumber dari buku,
dokumen pribadi, dokumen resmi, dan majalah ilmiah dapat
dikategorikan ke dalam data sekunder ini.Dalam penelitian ini yang
menjadi data sekunder adalah buku dan literatur yang mendukung serta
dokumen-dokumen tentang perusahaan.

3.3

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data, keterangan dan

informasi penting dalam penelitian. , Menurut syamsul (2006) pengumpulan data
seperti harapan peneliti, maka harus dilakukan prosesi pengumpulan data, tahapan
ini merupakan salah satu kunci suksesnya penelitian.
a.

Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Tekniknya
bersifat wawancara bebas yaitu dengan mengadakan tanya jawab
secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kesesuaian
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akuntansi tidak terlepas dari tujuan penelitian sebagai pedomannya.
Dan jawaban responden dicatat.
b.

Dokumentasi, digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yaitu
data yang didapat dari orang/instansi terkait dengan sumber terpercaya
dan bertanggung jawab untuk kelengkapan penelitian. Dimana dengan
teknik

ini,

peneliti

mengumpulkan

data
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tentang

dan
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perhitungan zakat perusahaan pada CV. Maju Jaya Technic.
c.

Observasi, Pengamatan da pencatatan yang sistematis terhadap gejalagejala

yang

pengumpulan

diteliti.
data
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teknik
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direncanakan dan dicatat sistematis, serta dapat di control keandalan
dan kesalahannya (husaini, 2009 ). Dan peneliti melakukan
pengamatan langsung ke CV. Maju Jaya Technic.
3.4. Metode Analisis Data
Analisis

data

data

menurut

Moleong

(2010)

adalah

proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis
kerja. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2010) mendefinisikan analisis
data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk memberikan bantuan pada
tema dan hipotesis kerja. Dalam penelitian ini kemudian, untuk dapat
menganalisis data yang didapat dari lapangan penulis menggunakan metode
analisis deskripsi kualitatif.
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Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan
dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan
berupa hasil dari wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti
yang terjadi di lapangan (Wirartha, 2006).Metode ini digunakan karena sesuai
dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana model
perhitungan zakat yang dilakukan oleh CV. Maju Jaya Technic.

