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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara ilmiah.
34

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat 

dalam penelitian, kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh 

kesimpulan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah kantor  Dompet Dhuafa Riau yang berada 

di Jalan Nangka Tuanku Tambusai 145 Pekanbaru. Sebuah gedung yang 

terdiri dari 3 (tiga) tingkat, berwarna hijau, dan bersanding dengan toko roti. 

Adapun lantai dasar terdiri dari  Ruang Keuangan & Operasional, Ruang 

Kepala Pimpinan Cabang, Costomer Relationship Management, Musallah dan 

Dapur. Sedangkan lantai dua terdiri dari Ruang Fundraising, Ruang Program 

dan Ruang Meeting, dan lantai tiga itu terdiri dari  Gudang dan Ruang  IK 

(Intitut Kemandirian) program dari Dompet Dhuafa itu sendiri. Estimasi 

waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sekitar 4 (empat) samapai 6 

(enam) bulan. 
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C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya.
35

 Terkait dengan penelitian ini, data 

primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan 

penelitian. Dalam hal ini ialah Pengurus  Cabang Dompet Dhuafa. 

2. Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder adalah yang tidak langsung memberikan data 

pada pengumpulan data, sumber data sekunder diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan  penelitian dari sumber-sumber 

yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-

laporan penelitian terdahulu.
36

 Atau bisa juga dari observasi, laporan-

laporan pendukung serta dokumentasi mulai dari dokumen kantor, foto-

foto dan bahan-bahan tertulis  yang sangat membantu penelitian ini. 

Sumber data skunder penelitian ini diperoleh dari observasi, berbagai 

bentuk laporan-laporan pendukung yang telah ada, perpustakaan serta 

foto-foto dan bahan-bahan tertulis lainnya yang telah ada. 

 

D. Informan Penelitian 

Untuk memfokuskan pencarian data yang di maksud, penulis 

menggunakan informan berjumlah 3 (tiga) orang .yang terdiri dari ketua  

Dompet Dhuafa Riau, CO program Dompet Dhuafa Riau dan CO Fundraising 

Dompet Dhuafa Riau. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

ini adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi.
37

 Teknik 

tersebut digunakan peneliti  karena suatu fenomena itu akan dimengerti 

maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek 

penelitian  dimana fenomena tersebut  berlangsung. 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung 

antara peneliti dan informan. Dalam proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
38

 Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis. Maksudnya, 

proses wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti 

terlebih dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam 

mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana  

Sistem Penyaluran Dana Zakat Dompet Dhuafa dalam Mengurangi 

Kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan 

terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang 

apa yang  hendak di tanyakan  kepada responden. Pertanyaan tersebut 

telah disusun sedemikian rupa dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab 

oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.  
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2. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan yang di lakukan 

secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, 

pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti 

dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian. 

Tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang 

bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya 

selaku peneliti. Untuk menyempurnakan aktivitas pengamatan partisipatif 

ini, peneliti harus mengikuti kegiatan yang di lakukan informan dalam 

waktu  tertentu, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang 

dikatakan, mempertanyakan informan yang menarik, dan mempelajari 

dokumen yang di miliki.
39

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya.
40

 Teknik dokumentasi sengaja 

digunakan dalam penelitian ini, karena.  Pertama, Sumber ini selalu 

tersedia dan murah terutama ditinjau dari waktu. Kedua,  Dokumentasi 

merupakan sumber informasi yang stabil baik keakuratannya dalam 

merefleksikan setuasi yang terjadi dimasa lampau. Ketiga, Dokumentasi 

merupakan sumber informasi yang  kaya secara kontekstual relevan dan 
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mendasar dalam konteksnya. Keempat, Sumber ini sering merupakan  

pernyataan legal yang dapat memenuhi  akuntabilitas.  

 

F. Validitas Data 

Validitas data adalah persoalan yang berhubungan dengan pertanyaan 

sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur yang seharusnya diukur.
41

 

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang 

diperoleh dan analisis yang dilakukan peneliti secara akurat.
42

  Pada penelitian 

ini peneliti akan menggunakan cara triangulasi metodologis. Triangulasi 

metodologi yaitu penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau 

program tunggal, seperti :wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan struktur 

dan dokumentasi.
43

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
44

 Teknik analisis data bertujuan untuk 

menganalisa  data  secara sistematis, maka langkah selanjutnya peneliti akan 

melakukan analisis terhadap data tersebut.
45

 Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah teknik perbandingan tetap.
46
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