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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut Lexy J. Meleong (2017) didalam bukunya yang berjudul 

“Metodologi Penelitian Kualitatif” Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, Secara 

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

Menurut Trianto (2015) dalam bukunya yang berjudul “Risetmodelling” 

Penelitian kualitatif yaitu penelitian dimana dalam penyajiannya tidak 

menggunakan angka – angka melainkan dalam bentuk kalimat, kata, skema, 

gambar dan lain – lain. 

Menurut Sulistyo-Basuki (2010 : 110) dalam bukunya yang berjudul 

“Metode Penelitian” Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat 

yang cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia. Penelitian deskriptif 

berkaitan dengan pengumpulan fakta dan data secara valid untuk memberikan 

gambaran mengenai objek yang diteliti. 

Adapun metode Penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan fenomena mengenai 

penyajian laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar 
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berdasarkan PSAK 109. Kemudian menjelaskan tentang data atau kejadian 

dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau 

subjek yang diteliti secara tepat. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

a) Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data 

yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang 

termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek 

penelitian, meliputi : Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan 

Misi, struktur organisasi, keadaan karyawan, keadaan sarana dan prasarana, 

penilaian serta pelaksanaan pelaporan keuangan pada BadanAmil Zakat 

Kabupaten Kampar. 

b) Sumber Data 

Menurut Lexy J. Meleong (2017) didalam bukunya yang berjudul 

“Metodologi Penelitian Kualitatif” Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata - kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain - lain. 

Sumber data penelitian ini adalah data primer. Yang mana penulis 

langsung mencari data dari sumbernya, dengan berinteraksi dan mengobservasi 

dengan pegawai serta lingkungan Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar. 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini 
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berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang 

penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan 

dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian 

di perpustakaan.  

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data.  Sumber data sekunder 

ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang 

disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012 : 225). 

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, dalam hal ini 

dokumen ataupun data lainnya terutama yang berhubungan dengan 

akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 

peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan  

Pengumpulan data diperoleh dari buku - buku, literature - literatur, 

peraturan perundangan, dokumen resmi, tulisan – tulisan ilmiah dan sumber 

kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang 

diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder. 

b. Studi Lapangan 
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Penelitian ini data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di 

lapangan yang meneliti langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Menurut Lexy J. Meleong (2017) didalam bukunya yang berjudul 

“Metodologi Penelitian Kualitatif” Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selanjutnya jenis wawancara 

ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. 

Urutan pertanyaan, kata - katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk 

setiap responden. Keluwesan, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara 

dan kecakapan pewawancara. 

Menurut Esterberg Sugiyono (2013 : 72) dalam bukunya yang 

berjudul“ Metode Penelitian Manajemen” Wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

2. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Lexy J. Meleong (2017) didalam bukunya yang berjudul 

“Metodologi Penelitian Kualitatif” Terdapat beberapa alas an secara 

metodologis bagi penggunaan pengamatan, yaitu pengamatan 

mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, 

perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan 
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pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, 

hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, 

menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek 

pada keadaan waktu itu. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa 

yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula 

peneliti menjadi sumber data. Pengamatan memungkinkan pembentukan 

pengentahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak 

subjek. 

Teknik pengumpulan observasi. Pada penelitian ini digunakan bentuk 

observasi partisipasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

terhadap obyek penelitian dengan langsung hidup bersama, merasakan, serta 

berada dalam aktivitas kehidupan obyek (Prastowo, 2012 : 221). Dalam hal ini 

peneliti mengamati secara langsung pada laporan Keuangan Badan Amil 

Zakat Kabupaten Kampar yang menjadi suatu fenomena. 

3. Browsing 

Melakukan pencarian informasi melalui jalur internet untuk membuka  

website.baznaskampar.or.id. 

4. Dokumentasi 

Teknik telaah dokumentasi pada penelitian dokumentasi adalah salah 

satu cara untuk mendapatkan informasi catatan peristiwa lampau yang telah 

terjadi (Prastowo, 2012 : 227). Pada penelitian ini foto dan sumber tertulis 

digunakan sebagai dokumen utama pada teknik dokumentasi. 
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3.4 Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian pada Badan 

Amil Zakat Kabupaten Kampar yang beralamat di Jl. Profesor Moh.Yamin SH 

No. 439, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463 

 

3.5 Analisis Data 

Menurut Lexy J. Meleong (2017) didalam bukunya yang berjudul 

“Metodologi Penelitian Kualitatif” Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 

1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilih – milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 

Sedangkan menurut Noor (2011 : 163) di dalam bukunya yang berjudul 

“Metodologi Penelitian” Analisis data adalah teknik yang dilakukan setelah data 

yang diperoleh dari responden atau sumber data lain terkumpul. Selain itu 

Analisis data dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah pengujian 

hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Hal ini memang sebenarnya teknik analisis 

data pada umumnya menuntut uji persyaratan analisis. Cara menganalisis data 

penelitian termasuk alat – alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam 

penelitian. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik 

suatu kesimpulan.  


