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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur-prosedur kuantifikasi, 

perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lain dengan menggunakan 

angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan kualitas, nilai, atau 

makna yang terdapat dibalik fakta. Yang mana nilai atau kualitas dapat 

dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata.
51

 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan dekriptif dengan tujuan untuk memaparkan variabel-variabel 

yang diteliti.
52

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Dompet 

Dhuafa Pekanbaru Riau. 
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2. Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini selama satu bulan yang dimulai 

pada awal bulan Mei hingga hingga bulan Juli akhir 2018. 

 

C. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data primer  

Data primer adalah data  yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu maupun perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.
53

Wawancara 

adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini 

merupakan tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-

hadapan secara fisik, yang mana pewawancara bermaksud memperoleh 

persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarainya yang relevan 

dengan masalah yang ditelitinya. Dalam melakukan wawancara ada dua 

jenis wawancara yang sering dilakukan yaitu, wawancara terstruktu dan 

wawancara tidak terstruktur.
54

 Didalam penelitian ini penulis 

menggunakan wawancara terstruktur yang mana sebelum melakukan 

wawancara pewawancara menulis dan mengumpulkan pertanyaan dan 

disusun berurutan untuk kemudian diajukan kepada nara sumber 
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2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.
55

 Data sekunder  

diperoleh dari oberservasi dan dokumentasi berupa laporan-laporan, buku-

buku, buletin dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan peneliti.
56

 

 

D. Informan Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pengurus 

Dompet Dhuafa Pekanbaru Riau yang berjumlah 4 orang. Key informan 

atau informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Pimpinan Cabang 

Dompet Dhuafa Pekanbaru Riau (Ali Bastoni), sementara informan 

pendukung dalam penelitian ini adalah Manajer Program dan Kepala 

Program Unggulan (Firman Nuryanto), Manajer Resources Mobilisation & 

Corp (Hendi Mardika), Ketua bagian Fundraising Retail dan Event 

(Andrika Saputra). Keempat  pengurus yang menjadi informan tersebut 

dianggap sebagai orang-orang yang paham terhadap keseluruhan aktivitas 

lembaga dan sangat berpengaruh dalam aktivitas pendayagunaan zakat 

produktif berbasis usaha mikro pada Dompet Dhuafa Pekanbaru Riau.  
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2.  Objek Penelitian 

 yang menjadi objek penelitian ini adalah Pendayagunaan Zakat 

Produktif Berbasis Usaha Mikro Pada Dompet Dhuafa Pekanbaru Riau. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 

harus dikumpulkan dalam penelitian.
57

 Observasi juga berarti sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan 

cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek 

penelitian. Istilah observasi yang diarahkan pada kegiatan melihat  atau 

memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan 

mempertimbangkan hubungan antaraaspek dalam fenomena tersebut.
58

 

Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya 

perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai 

hal atau kondisi yang ada dilapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewanwancara 
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(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
59

 Ada dua 

tipe wawancara dalam tataran yang luas yaitu, terstruktur dan tidak 

terstruktur. Wawancara terstruktur adalah proses wawancara dengan 

menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam 

wawancara terstruktur runtunan pertanyaan-pertanyaan dan perumusannya 

sudah “harga mati” artinya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat luwes dan terbuka 

karena didalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak menggunakan 

pedoman.
60

 Didalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik wawancara terstruktur.  

Proses interview atau wawancara penulis lakukan untuk 

mendapatkan data dari informan tentang Pendayagunaan Zakat Produktif 

Berbasis Usaha Mikro Pada Dompet Dhuafa Pekanbaru Riau. Adapun 

informan yang penulis wawancara adalah: Ali Bastoni (Pemimpin 

Cabang), Andrika Saputra (Fundraising Retail dan Event), Hendi Mardika 

(Manajer Remo), Firman Nuryanto (Manajer Program). 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau 

tentang pelaksanaan dan pemberdayaan zakat. yang mana sebagian besar 
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data yang tersedia ialah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera 

mata, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas 

ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.
61

 

Teknik ini penulis lakukan degan cara mengumpulkan data atau 

informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen,foto-foto, baik itu 

foto penulis melakukan wawancara maupun foto-foto dari kegiatan yang 

dilakukan oleh Dompet Dhuafa Pekanbaru Riau dalam menyalurkan zakat 

melalui pendayagunaan zakat produktif berbasis usaha mikro. 

  

F. Validitas Data 

Validitas adalah persoalan yang berhubungan pertanyaan sejauh mana 

suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur.  Suatu alat 

pengukur dapat dikatakan valid atau sah apabila alat ukur tersebut telah 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.Untuk mengetahui 

atau mengukur validitas suatu alat ukur, yakni apakah alat ukur itu valid atau 

tidak valid ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yakni:
62

 

1. Faktor pewawancara 

2. Faktor responden 

3. Faktor alat pengukur 

Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat 

menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Sebagai 
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contoh, seorang peneliti ingin mengetahui pengeluaran rumah tangga seorang 

kusir bendi. Untuk itu peneliti melakukan wawancara mendalam kepada kusir 

bendi untuk mengetahui berapa pengeluaran rumah tangganya. Terungkaplah 

angka tertentu setelah berbagai pertanyaan ditanyakan. Apakah informasi yang 

telah didapat oleh pewawancara telah mengungkapkan berapa sesungguhnya 

pengeluaran rumah tangganya? Apabila ditanya valid, maka informasi yang 

diperoleh dari kusir bendi tersebut benar-benar atau sangat mendekati 

pengeluarannya.
63

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tergolong 

kedalam penelitian yang bersifat diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 

atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, 

kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat percandraan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yag 

bermaksud untuk membuat percandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi 

atau kejadian-kejadian.
64
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