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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan sifat Penelitian 

Jenis pada penelitian saya ini adalah deskriptif kuantitatif. 

Pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah 

berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas 

sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan 

persentase. 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Lokasi penelitian ini di Perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan 

Barat. Masryakat perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat 

adalah masyarakat yang berada pada kelas menengah atas yang memiliki 

pekerjaan tetap dan penghasilan tiap bulan, rata-rata masyarakat 

perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat mengeluarkan zakat 

mal setiap tahunnya sesuai dengan anjuran syari’at islam. 

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian ini yaitu masyarakat yang mengeluarkan zakat mal tiap 

tahun yang berada dilingkungan perumahan Nusa Indah Permai 

Tembilahan Barat.  

2. Objek penelitiannya yaitu Minat Masyarakat dalam Menyalurkan Zakat 

Mal Ke Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir. 
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D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh masyarakat yang mengeluarkan 

zakat mal tiap tahun di perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat 

berjumlah 134 orang.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian ini yaitu: 

1. Angket (Kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Dalam hal ini masyarakat 

perumahanan Nusa Indah Permai Kelurahan Tembilahan Barat yang 

memiliki pekerjaan tetap dan wajib mengeluarkan zakat mal yang akan 

diberi angket. Sedangkan jenis angket yang digunakan adalah angket 

tertutup yang dalam penyusunannya menggunakan skala likert.  

2. Wawancara 

Wawancara (Interview) merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang digunakan untuk mengetahui minat masyarakat perumahanan Nusa 

Indah Permai Kelurahan Tembilahan Barat dalam menyalurkan zakat mal 

ke Badan Amil Zakat Nasional dilakukan dengan mengadakan tanya 

jawab secara lisan dengan perwakilan masyarakat. 
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F. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik deskriptif kuantitatif dengan persentase. Teknik ini dilakukan dengan 

cara apabila semua data telah terkumpul, lalu diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk 

memperoleh kesimpulan. Selanjutnya untuk data yang bersifat kuantitatif 

yaitu berwujudkan dengan angka-angka, dipersentasikan dengan rumus 

sebagai berikut: 

P = 
 

 
 X 100 %

1
 

Keterangan: 

P =  persentase 

F =  frekuensi 

N = jumlah keseluruhan 

Secara kuantitatif, tinggi atau rendahnya minat masyarakat dalam 

penyaluran zakat mal di Perumahan Nusa Indah Permai TembilahanBarat 

ditentukan dari persentase hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1. Apabila persentase berkisar antara 81% - 100 % maka disimpulkan 

sangat berminat. 

2. Apabila persentase berkisar antara 61% - 80% maka disimpulkan 

berminat. 

3. Apabila persentase berkisar antara 41% - 60% maka disimpulkan cukup 

berminat. 

                                                             
1
Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004), hlm. 43 
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4. Apabila persentase berkisar antara 20% - 40% maka disimpulkan 

kurangberminat. 

5. Apabila persentase berkisar antara 0% - 20% maka disimpulkan 

tidakberminat.
2
 

Setelah didapat hasil angket dan wawancara, kemudian diberikan 

penjelasan. Adapun kesimpulan analisis data atau hasil penelitian dibuat 

dalam bentuk kalimat. 

                                                             
2
Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 89 


