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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desainpenelitian 

Pada dasarnya jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menurut tujuan, 

metode, dan jenis data. Menurut metodenya, jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan wawancara yang berupa penjelasan. (Sugiyono,2005). Dalam 

survey informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 

wawancara secara langsung dengan Direktur keuangan bagian Zakat. Didalam 

metode kualitatif, proses risetnya berawal dari suatu observasi atau gejala. Metode 

kualitatif bersifat menjelajah (exprolatori) dimana pengetahuan tentang 

permasalahan masih sangat kurang atau belum ada sama sekali. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Ibnu 

SinaJl. Melati No.60, Harjosari, Sukajadi Kota Pekanbaru, Riau 28122. Adapun 

pelaksanaan penelitian ini dimulai dari Desember 2017 sampai selesai. 

3.3TeknikPengumpulan Data 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mendatangi langsung instansi yang terkait yaitu BAZ Pekanbaru dan 

masyarakat, dan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan dan 

membandingkan suatu keadaan dengan menganalisa serta mengevaluasi data 
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tersebut berdasarkan teori dengan apa yang terjadi dilapangan hingga diambil 

suatu kesimpulan. 

b. Wawancara 

Setelah melakukan observasi penulis melaksanakan wawancara 

dengan direktur dan karyawan RSI-IS Kota Pekanbaru. Yakni dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang permasalahan zakat. 

Sehingga memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok 

permasalahan yang akan diteliti. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan awal data dilakukan dengan melakukan studi 

kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang– 

undangan, buku maupun literature lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang hendak diteliti. Setelah itu penulis melakukan 

observasi lapangan pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Pekanbaru untuk  

mencari gambaran  mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

d. Dokumentasi 

Setalah melakukan observasi, wawancara, ditambah dengan 

literature tidak hanya sebatas itu saja juga dibuktikan dengan rekaman 

wawancara, dan foto ini semua sudah menjadi yakin dan percaya dengan 

adanya penelitian pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru 

3.5. Sumber dan jenis data 

Menurut Lofland yang dikutip Lexy Moleong (Moleong,2005 : 83) bahwa 

“sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan 
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selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainya”. Dalam penelitian 

ini, data yang digunakan ialah data kualitatif dan juga data berupa angka yang 

merupakan jawaban dari responden. Sumber data yang digunakan adalah  data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama). Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil 

wawancara dan juga pengamatan (observasi). 

2. Data skunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data ini 

umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang 

tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam 

penelitian ini, data skunder yang digunakan adalah laporan keuangan dana 

zakat, literature mengenai zakat serta dokumen lainnya yang diperlukan. 

3.7. TeknikAnalisis Data 

Pada  proses analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Berikut ini penjelasan dari tahapan analisis data, pertama 

analisis data kualitatif sebagai berikut: 

a. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan padahal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu (Sugiono, 2008:337). Pada tahapan ini, 
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data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan memudahkan peneliti pada tahapan selanjutnya. Pada teknik ini, 

data-data diperoleh dari para informan yang kemudian disusun secara 

sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Penyajian data (data display) 

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. 

Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti mengenaia 

kuntansi zakat di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru. Dalam 

penyajian data, akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara dan 

kemudian dijelaskan lagi secara rinci. 

c. Pengambilan kesimpulan/verifikasi 

Tahapan terakhir pada analisi data kualiatatif adalah pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Dalam tahapan ini peneliti akan memberikan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal 

penelitian. 

 

 

 

 

  


