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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan 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 di kantor Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Kampar beralamat Jl. Muh. Yamin No. 53  (Kompleks 

Masjid Al-Ikhsan Islamic Centre Kampar. Penelitian ini dilakukan selama 

enam bulan, terhitung April sampai Oktober 2018. 

 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan narasumber dan pedoman observasi yang dilakukan secara berkala. 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian 

yang terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, buku-buku, 

foto dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang 

sedang diteliti dan dikaji. 

 

D. Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive Sampling yang 

merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan 

dalam penelitian. Secara bahasa, kata Purposive berarti sengaja. Jadi, 

sederhananya, Purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara 

sengaja mengambil sampel tertentu (jika orang maka berarti orang-orang 

tertentu) sesuai persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria).
40

 Jadi, 
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sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh penelitian. 

Informan penelitian ini terdiri dari 6 orang, yaitu seorang ketua dan 4 orang 

pegawai Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Kampar serta 1 

mustahik yang menjadi subjek penelitian mengenai pengembangan 

produktivitas kinerja mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) 

Kabupaten Kampar ini. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke 

lapangan, yang meliputi: 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai.
41

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara sistematis. Artinya, proses wawancara 

dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu 

menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam mewawancarai 

informan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana Strategi 

BAZNAS Kabupaten Kampar dalam Meningkatkan Produktivitas 

Mustahik  di Bangkinang Kota. Dalam wawancara yang dilakukan terlebih 

dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang 

hendak ditanyakan kepada informan. Pertanyaan tersebut telah disusun 

sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai 

dari hal-hal yang mudah dijawab oleh informan sampai hal-hal yang lebih 

kompleks. 
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2. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan 

fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan yang dilakukan 

secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, 

pengamatan terlibat (partisipatif) merupakan jenis pengamatan yang 

melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian. 

Selanjutnya, 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 

dilakukan informan dalam waktu tertentu, memperhatikan apa yang 

terjadi, mendengarkan apa yang dikatakannya, mempertanyakan informasi 

yang menarik, dan mempelajari dokumen yang dimiliki.
42

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

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

rapat, agenda dan sebagainya. 

 

F. Validitas Data 

Pada penelitian ini, untuk memperoleh keabsahan atau kevalidan data 

maka digunakanlah teori triangulasi dengan metode. Mengacu pada pendapat 

Patton
43

 dengan menggunakan strategi, pertama, pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, 

kedua, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan 

metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode 

interview sama dengan metode observasi sesuai dengan informasi yang 

diberikan ketika diinterview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji 
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sumber data, apakah sumber data ketika diinterview dan  diobservasi akan 

memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka 

penelitian harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk 

mencari kesamaan dan dengan metode yang berbeda.
44

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Patton dalam Kaelan analisis data merupakan suatu proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori 

dan satuan uraian dasar. Hal yang kita lakukan ketika menganalisis menurut 

pengertian ini adalah data diurutkan, dikelompokkan sesuai dengan pola, 

kategori dan satuannya.
45

 

Jenis pendekatan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis taksonomi, yaitu memahami gambaran umum dalam 

fokus penelitian sebagai suatu fokus masalah didalam sasaran penelitian.
46

 

Secara keseluruhan teknik menggunakan pendekatan non kontras antara 

elemen. Teknik analisis taksonomi terfokus pada suatu domain-domain 

tertentu, kemudian memilih domain tersebut sebagai sub-sub domain serta 

bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan 

rumpun yang memiliki kesamaan. Dengan demikian, apabila dibandingkan 

dengan teknik analisis domain, maka teknik analisis taksonomi akan 

menghasilkan analisis yang terbatas pada satu domain tertentu dan hanya 

berlaku pada satu domain pula.
47

 

Tahapan ini dilakukan setelah pengamatan terfokus dan wawancara 

struktural dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mendalami fokus tertentu atas 

domain yang telah ditentukan berkaitan dengan tema yang diteliti, tahapan ini 

mempunyai fokus untuk memilih beberapa kelompok domain dari daftar yang 

diperoleh secara komprehensif, berdasarkan kriteria setelah data terkumpul 
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kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif kemudian 

dianalisis secar kualitatif yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik 

pembahasan.  

2. Reduksi data, yakni memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik-topik pembahasan. 

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam 

susunan yang singkat dan padat.
48
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