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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sharan B and Merriam 

(2007) dalam buku Qualitative Research, A Guide to Design and 

Implementation menyatakan bahwa : penelitian kualitatif adalah pendekatan 

yang berfungsi untuk menemukan dan memahami fenomena sentral serta 

memahami bagaimana orang-orang menginterprestasikan pengalamannya.
28

 

 Metode ini digunakan untuk mengembangkan suatu konsep dalam 

pemahaman serta kepekaan peneliti terhadap data yang didapat dari objek 

penelitian, bukan yang dimaksudkan untuk membuat suatu fakta, melakukan 

prediksi dan tidak pula menunjukkan hubungan antar variabel.  

Penelitian ini mengedepankan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif 

dalam penyusunan dan penyajian laporannya, situasi dan sistem yang 

diberikan peneliti ini adalah strategi pengawasan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Kuantan Singingi dalam pendistribusian dana zakat di Kecamatan 

Singingi Hilir.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 98 Teluk 

Kuantan. Sementara waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini 

diseminarkan. 
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C. Sumber Data  

Untuk menjaring data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan 

dua sumber sebagai yang telah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Dan kedua sumber data yang dibutuhkan peneliti ialah : 

1. Sumber Primer, Sumber data yang disebut data pertama ialah data yang 

langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian.
29

 Sumber data primer dari penelitian ini adalah berasal dari 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.  

2. Sumber Sekunder, Sumber sekunder yang dapat diperoleh oleh pihak lain 

yang merupakan hasil tambahan, yaitu dengan melihat sumber-sumber 

seperti mengambil dari buku-buku baik itu arsip maupun dokumen, berasal 

dari pemikiran para ahli dan sumber lain yang relevansi dengan hasil 

penelitian yang dimaksud.
30

 

 

D. Informasi Penelitian  

Adapun yang menjadi sumber informan dari penelitian ini ialah 2 (Dua) 

orang merupakan Audit Internal, wakil bendahara di Badan  Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat di Kecamatan 

Singingi Hilir. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah : 

1. Observasi didefinisikan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena 

dilapangan yang hendak diteliti.
31

 Metode ini digunakan penulis untuk 

mencari data yang sudah ada, dengan langsung mendatangi keobjek ataupun 

lokasi penelitian dengan memperhatikan serta mencatat apasaja yang 

dianggap penting guna memperoleh gambaran objek penelitian ini yaitu 

adalah strategi pengewasan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan 

Singingi dalam pendistribusian dana zakat di Kecamatan Singingi Hilir. 

2. Wawancara didefinisikan teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

(peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan yang 

diwawancarai.
32

 Wawancara berarti mengajukan pertanyaan secara langsung 

kepada responden mengenai penelitian ini. 

3. Dokumentasi didefinisikan sebagai metode pencarian dan pengumpulan data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, 

dan sebagainya.
33

 Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti pengumpulan zakat, 

pendayagunaan zakat, dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri 

serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. 
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F. Validitas Data  

Penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah manusia, karena 

dapat diuji keabsahannya. Untuk menguji Kradibilitas data peneliti 

menggunakan teknik Triangulasi. Salah satu cara paling utama dan mudah 

dalam keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi 

peneliti, metode, teori dan sumber data.  

Mathinson mengemukakan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data 

dengan Triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent 

(meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan menggunakan teknik 

Triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih 

konsisten, tuntas dan pasti. Dalam teknik pengumpulan data, Triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang telah ada. Apabila 

peneliti melakukan mengumpulan data  yang sekaligus menguji Kreadibilitas 

data, yaitu dengan mengecek Kreadibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data. 
34

 

Jadi Triangulasi teknik ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda akan tetapi mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 
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G. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini adalah penelitian yang tergolong kedalam penelitian 

yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan 

fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data-data 

tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan 

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

populasi atau dareah tertentu.
35

 Secara harfiah,penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi ) mengenai 

situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
36
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