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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemecahan masalah yang 

diteliti dengan menggambarkan objek penelitian menggunakan kata-kata dan 

kalimat secara jelas untuk menarik kesimpulan.
34

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS kabupaten Kampar yang terletak 

di JL.D.I Panjaitan (Komplek Markas Islamy) Bangkinang Kota. Waktu 

penelitian ini dilakukan lebih kurang selama 3 bulan yang di mulai dari 

tanggal 31 Maret 2016 s/d 15 juni 2016.  

C. Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dapat 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data frimer dan data sekunder. Data primer 

ini juga bisa dikatakan sebagai sumber data utama. Sedangkan data sekunder 

adalah data yang fungsikan untuk pendukung dan pelengkap dari sumber-

sumber data primer atau data utama.
35

 Adapun sumber data primer dalam 
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penelitian ini semua data yang diperoleh dari semua informan melalui teknik 

wawancara dan observasi terhadap objek penelitian tentang manajemen zakat 

infaq dan shadaqah. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah dokumen, buku, rekaman, foto-foto, dan hasil lainnya yang dapat 

digunakan sebagai pelengkap data primer. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian atau responden merupakan alat (instrument) utama 

dalam mendapatkan data yang akan diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 

informan (nara sumber) dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, yang terdiri 

dari 1 orang Ketua dan 5 orang karyawan baznas kabupaten Kampar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik atau metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Wawancara 

Teknik wawancara yaitu suatu pengumpulan data dengan cara 

Tanya jawab secara langsung, yang dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian.
36

 Dengan menggunakan teknik ini 

peneliti dapat memperoleh infomasi data yang akurat sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 
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2. Observasi (pengamatan) 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi 

di lapangan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.
37

 Metode ini 

digunakan penulis untuk mencari data yang berhubungan dengan 

penelitian, dengan cara langsung terjun ke objek atau lokasi penelitian 

dengan memperhatikan, mengamati dan mencatat segala hal yang 

dianggap penting, guna memperoleh gambaran objek penelitian yang ada 

dalam penelitian ini yaitu manajemen zakat infaq dan shadaqah pada 

Baznas kabupaten Kampar. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis, arsip-arsip, buku-buku, notulen, dan sesuatu yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.
38

 Metode ini digunakan penulis 

dalampencarian data melalui tulisan wawancara, dokumen-dokumen, 

rekaman, serta poto-poto sebagai sumber pendukung dan penguat terhadap 

akurasi dan keabsahan objek dan data penelitian. 

 

F. Validitas Data 

Uji validitas data penelitian kualitatif disebut juga dengan keabsahan 

data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat 
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dipercaya. Keabsahan data ini tentunya melalui sebuah instrumen atau alat 

ukur yang sah dalam penelitian kualitatif. Kendati dalam penelitian kualitatif 

penelitit sebagai instrument kunci, alat lain yang digunakanpun harus valid 

dan reliabel.
39

 Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang 

permasalahan yang diteliti memang sesuai dengan apa yang sebenarnya ada 

atau terjadi.
40

 Jadi, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan 

data penelitian, dan selanjutnya data tersebut digabungkan sehingga dapat 

saling melengkapi. 

 

G. Teknis Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Deskriptif Kualitatif, 

yaitu melukiskan variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif 

hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan atau 

tempat penelitian.
41

 Dalam penelitian ini menggambarkan fenomena-

fenomena yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana manajemen zakat 

infaq dan shadaqah pada Baznas kabupaten Kampar. 
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