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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

Pada dasarnya metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan. Tujuan umum dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah 

sehingga di dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian yang 

dijadikan landasan untuk memperoleh data-data yang obyektif, lengkap dan 

dapat dipertanggung jawabkan sekaligus merupakan sarana yang sangat 

penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah. 

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan). Dalam 

proses penelitian, akan bersifat penelitian yang evaluatif terhadap praktik 

pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten 

kampar. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada 

dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak 

melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) 

dan untuk membuat deskriptif, gambaran, lukisan, serta sistematis, factual, 

dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang 

dihadapi. 
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3.2 Objek penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi 

di BAZNAS Kabupaten Kampar yang bertepat di jln. D.I Panjaitan (Komplek 

Markaz Islamy) No. 9 Bangkinang Kota 28412. Objek penelitian ini adalah 

analisis peranan distribusi dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi 

mustahik berdasarkan akuntsasi zakat (studi kasus BAZNAS Kabupaten 

Kampar). 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan atau objek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian (Nanang Martono, 2015:250). Dalam penelitian ini, populasinya 

adalah mustahik (berhak zakat) sebanyak 566 Keluarga. Sedangkan sampel 

adalah jumlah mustahik yang dipilih untuk mempresentasikan popolusi secara 

keseluruhan.  

Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang dipilih adalah sebanyak 70 

responden. Adapun metode yang digunakan adalah melalui metode simple 

random sampling, yaitu memilih sample secara acak berdasarkan data yang 

ada. Sampel terpilih kemudian didatangi diberikan kusioner dan diwawancara. 

Data yang diperoleh dari angket akan diamati dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

P   
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Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah responden 

3.4 Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat terjadinya 

peristiwa (Sekaran, 2011:77) atau diperoleh secara langsung oleh peneliti 

melalui pihak pertama. Data primer yang dikumpulkan oleh penulis melalui 

observasi, angket, dan wawancara. Yakni Pihak BAZNAS Kabupaten Kampar 

dan Mustahik (penerima zakat). 

3.5 Teknik Penagumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah : 

a) Wawancara/Interview 

Ketika melaksanakan wawancara peneliti menggunakan sistem teknik 

wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh 

(Sugiyono, 2016:138). Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan 

cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah pencari informasi 
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(interview) dari sumber informasi (interview). Dalam hal ini peneliti 

mewawancarai secara langsung kepala pendistribusian dan mustahik. 

b) Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantaranya 

yang terpenting adalah proses-proses. Pengamatan dan ingatan.  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek 

alam yang lain, (Sugiyono, 2016 : 145). 

c) Kusioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016:142). Penulis merumuskan 

sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden yaitu 

konsumen dan produsen sehingga diperoleh data yang akurat. 

d) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku, catatan laporan keuangan BAZNAS 

Kabupaten Kampar, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian untuk dapat membantu memperkuat penelitian. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif yaitu data yang 

terkumpul dianalisa dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan 

yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang 

relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. 

 

 


