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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada denagn 

memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini 

memusatkan pada masalah yang ada pada saat penelitian yang bersifat aktual. 

Maka pemecaha masalah yang dilakukan adalah denagn menggambarkan suatu 

kejadian dan fenomena berdasarkan fakta yang sedang terjadi. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu. Karena berdasarkan data yang diperoleh 

di kabupaten rokan hulu ini rata-rata masyarakat yang menerima bantuan zakat 

produktif ini tidak berhasil jadi penulis tertarik untuk meneliti didaeah  ini. 

 

3.3 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai 

suatu masalah yang ingin diteliti. Pemilihan informan penelitian dalam penelitian 

ini nggunakan teknik purposive sampling yaitu menetapka sampel berdaasarkan 

jumlah populasi yang ada. Strategi dasar teknik purposive sampling di maksud 

dengan menetapkan satu atau beberapa orang informasi kunci (key informan) dan 

melakukan interview dengan menetapkan satu atau beberapa orang diminta 
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arahan, saran, petunjuk siapa baiknya yang menjadi informan berikutnya yang 

menurut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman informasi yang dicari. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan keterangan dari beberapa 

informan yaitu sebagai berikut: 

Tabel. 3.1.  

Key Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1. Drs. H. Abdul Wahid Nasution Ketua unit pengumpulan zakat 

Kabupaten Rokan Hulu 

2. Drs. H. Tarmizi  Kepala bidang pendistribusian dan 

pendayagunaan Kabupaten Rokan Hulu 

3. Syahri Ketua unit pengumpulan zakat 

kecamatan Rambah Hilir Kabupaten 

Rokan Hulu 

4.  Basri Kepala bidang pendistribusian dan 

pendayagunaan Kecamatan Rambah 

Hilir Kabupaten Rokan Hulu 

5. Elvi sahroni 
Mustahiq yang berhasil mengelola usaha 

dari zakat produktif 
6. Samsinar 

7. Alfin  

8. Fatimah 
Mustahiq yang belum berhasil mengelola 

usaha dari zakat produktif 
9. Hamatun  

10. Marhani 

 

3.4 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai 

berikut: 

A. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang langsung diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan 

permasalahan yang sedang di teliti, yaitu tentang implementasi kebijakan 

pengelolaan zakat produktif di kabupaten rokan hulu 
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B. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-katerangan 

yang diperlukan peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. 

Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, laporan 

penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan 

berkaitan dengan penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada 

kondisi alamiah, sumber data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan 

data lebih banyak dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi 

kepustakaan. 

A. Observasi 

Observasi adalah dimana penulis melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek yang akan diteliti mengenai implementasi kebijakan 

pengelolaan zakat produktif di kabupaten rokan hulu. Proses ini 

berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat dan mencatat 

kejadian. Obsevasi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menjadi 

pencatatan secara sistematik kejadian, perilaku objek yang dilihat dan hal-

hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang diteliti. 

B. Wawancara  

Wawancara adalah mengadakan tanya jawab secara langsung denagn 

informasi dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara merupakan alat 
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pembuktian terhadap informasi terhadap permasalahan yang terjadi. 

Teknik wawancara pada penelitian kualitatif  adalah wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam adalah memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian denagn cara tanya jawab, bertatap muka dengan 

menggunakan pedoman wawancara. 

C. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat 

catatan tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti 

yng resmi. Berupa foto, peraturan-peraturan laporan kegiatan dan data 

relevan penelitian. 

D. Studi kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah mengadakan studi terhadap jumlah 

literatur yang ada kaitannya dengan judul penelitian. 

 

3.6 Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif denagn menggunakan pendekatan deskriptif yaitu berusaha memaparkan 

data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-

fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan denagn 

permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya dianalisis 

secara kualitas denagan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari 

hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian 

denagan judul implementasi kebijakan pengelolaan zakat produktif di Kabupaten 

Rokan Hulu. 


