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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam peneltian ini, metode dalam penelitian ini berfungsi untuk 

meneragkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di analisis 

serta bagaimana hasil tersebut nantinya akan dituliskan. 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Untuk meneliti skripsi ini, peneliti meneggunakan metode kualitatif, 

Adapun Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dan Moleong, (2006:4), metode 

kualitatif  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa 

kata-kata dari penulis atau lisan dari orang-orang serta periaku yang dapat diamati 

dilapangan,   pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

utuh. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti mencari semua data yang 

dibutuhkan, kemudian dikelompokkan menjadi lebih spesifik.  

Sasaran dan kajian atau penelitian ini adalalah gejala-gejala sebagai saling 

terjait satu sama lainnya dalam hubungan fungsional dan yang keseluruhannya 

sebuah satuan yang bulat dan menyeluruh dan holistik  atau sistemik (Patilima, 

2011:5). 

Didalam metode kualitatif, proses risetnya berawal dari suatu observasi 

atau gejala. Metode kualitatif bersifat menjelajah (exprolatori) dimana 

pengetahuan tentang permasalahan masih sangat kurang atau belum ada sama 

sekali. 



30 

 

Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan dan pendistribusian zakat di 

BAZNAS Pekanbaru kepada para mustahik dalam meningkatkan kesehjahteraan 

mustahik di Pekanbaru. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan 

menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena 

yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, 

kedekatan emosional antara peneliti dan responden sehingga didapatkan data yang 

mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi 

pengalaman atau pendapat seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga 

fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman 

yang ada. 

 

3.2. Desain penelitian 

Pada dasarnya jenis penelitian ini dapat dikelompokkan menurut tujuan, 

metode, dan jenis data. Menurut metodenya,  jenis penelitian ini adalah penelitian 

wawancara yang berupa penjelasan. (Sugiyono, 2005). Dalam survey informasi 

yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan wawancara secara 

langsung dengan pegawai BAZNAS dan masyarakat yang menerima zakat. 

 

3.3. Lokasi penelitian 

Penelitian dan pengumpulan data ini dilakukan di BAZNAS kota 

Pekanbaru dan mustahik penerima Pekanbaru makmur. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan atau objek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian (Nanang Martono, 2015:250). Dalam penelitian ini, populasinya 

adalah seluruh mustahik di BAZNAS kota Pekanbaru. 

b.  Sampel 

Dalam penelitian ini,  untuk menganalisis optimalisasi dana zakat 

produktif, peneliti memilih informan secara purposive yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang memahami dan menguasai 

permasalahan pengelolaan zakat, (2) mereka yang terlibat langsung dalam 

kegiatan pendistribusian dana zakat. Sedangkan sampel yang digunakan 

untuk melihat sejauh mana peranan dana zakat meningkatkan kesehjahteraan 

mustahik di gunakan rumus Slovin dengan jumlah Populasi sebanyak 335 

dengan tingkat kesalahan 10%  maka diperoleh sampel sebanyak 77 

mustahik, perhitungan nya sebagai berikut: 

            
 

     
   

n: Jumlah sampel 

N: Jumlah populasi 

E: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

n 
   

              
 

n= 77,01 



32 

 

3.5. Sumber dan jenis data 

Menurut Lofland yang dikutip Lexy Moleong bahwa “sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lainya” (Moleong, 2005 :157). Dalam penelitian 

ini, data yang digunakan ialah data kualitatif dan juga data berupa angka yang 

merupakan jawaban dari responden. Sumber data yang digunakan adalah  data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama).  Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil 

wawancara dan juga p engamatan (observasi) dan menyebar angket.   

2. Data skunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

skunder umumnya berupa bahan kepustakaan, peraturan perundang-

undangan yang tertulis, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data skunder yang digunakan adalah 

laporan keuangan dana zakat, literature mengenai zakat serta dokumen 

lainnya yang diperlukan. 

 

3.6 Riset Fokus 

Riset fokus perlu dirumuskan, karena riset fokus  merupakan batasan dari 

penelitian. Pada saat observasi di lapangan, peneliti akan banyak menjumpai 

tempat, pelaku dan aktifitas yang terjadi. Namun, tidak semuanya masuk dalam 
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konteks yang diteliti. Dengan begitu, dibutuhkan batasan-batas masalah yang akan 

menjadi riset fokus. 

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan riset fokus. Dimana, dalam hal 

pembatasannya, peneliti membatasi pembahaasan hanya pada pendistribusian 

program Pekanbaru Makmur. Hal ini dikarenakan dana zakat Produktif BAZNAS 

kota Pekanbaru disalurkan melalui program Pekanbaru Makmur. 

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mendatangi langsung instansi yang terkait yaitu BAZ Pekanbaru dan masyarakat, 

dan menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan dan membandingkan 

suatu keadaan dengan menganalisa serta mengevaluasi data tersebut berdasarkan 

teori dengan apa yang terjadi dilapangan hingga diambil suatu kesimpulan. 

Pengumpulan awal data di lakukan dengan melakukan studi kepustakaan 

yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang– undangan, buku 

maupun literature lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. 

Setelah itu penulis melakukan observasi lapangan di Badan Amil Zakat Kota 

Pekanbaru untuk  mencari gambaran  mengenai permasalahan yang akan diteliti. 

Setelah melakukan observasi penulis melaksanakan wawancara dengan 

pengurus Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru. Yakni dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan mendasar tentang pengelolaan dan permasalahan zakat. Sehingga  

memudahkan penulis untuk lebih memahami pokok permasalahan yang akan 

diteliti. Kemudian penulis juga mewancarai mustahik di Pekanbaru yang telah 
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mendapatkan bantuan dari program distribusi dan pendayagunaan zakat yang di 

lakukan Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru, yang nantinya penulis akan 

mewancarai mustahik seputaran pendapatan sebelum zakat dan pendapatan setelah 

zakat serta pertanyaan lain yang mendukung, guna untuk menganalisis apakah 

zakat yang di berikan kepada mustahik sudah meningkatkan kesejahteraan 

mustahik atau belum.  

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Pada  proses analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) tahapan, yaitu reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Berikut ini penjelasan dari tahapan analisis data, pertama 

analisis data kualitatif sebagai berikut :  

a. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang 

yang tidak perlu (Sugiono, 2008:337) 

Pada tahapan ini, data yang telah  direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan memudahkan peneliti pada tahapan selanjutnya. Pada teknik 

ini, data-data diperoleh dari para informan yang kemudian disusun secara 

sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.    
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b.  Penyajian data (data display) 

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Pada 

tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti mengenai dana zakat di BAZNAS 

Pekanbaru dan peranannya dalam menigkatkan kesejahteraan mustahik menurut 

pihak Amil. Dalam penyajian data, akan disajikan dalam bentuk hasil wawancara 

dan kemudian dijelaskan lagi secara rinci. 

 

c.  Pengambilan kesimpulan/verifikasi 

Tahapan terakhir pada analisi data kualiatatif adalah pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Dalam tahapan ini peneliti akan memberikan jawaban dari 

rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


