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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Desa Pematang Berangan, Kecamatan 

Rambah, Jalan Tuanku Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian akan 

dilaksanakan selama jangka waktu penyusunan skripsi untuk memperoleh semua 

data yang di perlukan. 

 

3.2   Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara seorang peneliti (dari 

pengumpulan data hingga pada analisis data) dalam upaya memerikan jawaban 

atas permasalahan teoritis atau praktis yang sedang dihadapinya (Triyuwono, 

2006). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendiskripsikan dalam 

bentuk kata-kata bukan dengan angka yang dimaksudkan untuk memahami suatu 

fenomena dalam pemberdayaan dana zakat dan wakaf. Penggunaan metode studi 

kasus dalam penelitian kualitatif ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih 

berpusat dan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang subyek 

maupun objek penelitian. Sesuai dengan pendapat (Yin dalam Yulifa, 2004) 

bahwa studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan 

suatu penelitian berkenaan dengan “apa dan bagaimana”, dan bila peneliti 

memiliki sedikit peluang untuk mengontrol pristiwa-pristiwa yang akan diselidiki 

dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer didalam 

konteks kehidupan nyata. 
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3.3  Jenis Dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

lembaga tentang kebijakan pengelolaan dana infaq dan waqaf yang 

diterapkan oleh perusahaan yang diperoleh dari bagian akuntansi. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang sudah jadi yang terdiri dari 

laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang diperoleh dari 

bagian akuntansi, sejarah lembaga, struktur organisasi, serta dokunen 

lainnya. 

 

3.4   Teknis Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penyusunan Skripsi ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode : 

1. Dokumentasi lapangan 

Dilakukan melalui pengumpulan data-data dengan mengadakan dan 

mempelajari dokumen dokumen perusahaan antara lain : 

a. Dokumen penerimaan dana zakat dan wakaf 

b. Buku jurnal yang mencatatat transaksi yang dilakukan perusahaan. 

c. Laporan keuangan ( neraca dan laporan laba rugi ) 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data 

(Ronny, 2009). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur, dimana pewawancara dan mereka yang 

diwawancarai berbicara dengan santai dan pertanyaan bisa muncul ketika 

sedang dalam pembicaraan.Tidak ada daftar pertanyaan yang harus diikuti 

dengan ketat. 

 

3.5   Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penilitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif yaitu (sugiyono, 2010:147) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah 

metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. lalu selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam 

hal ini penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan 

keadaan di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu. terutama dalam menggambarkan 

bagaimana penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu. 

 

 

 


