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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian metodologi menurut istilah metode ialah cara atau jalan yang harus 

ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Metodologi secara bahasa berasal dari 

bahasa yunani yaitu “methodos” dan “logos“. Kata “logos” berarti ilmu atau 

bersifat yang ilmiah. Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualiatif. Yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, 

atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun 

fenomena tertentu.
46

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di komplek Islamic Center Kabupaten Kampar, 

Jl. DI. Penjaitan. Waktu penelitian yaitu dimulai dari pengajuan proposal terhitung 

dari Juni sampai November 2016. 

C. Sumber Data 

Untuk menjaring data-data yang diperlukan maka penelitian menggunakan 

dua sumber sebagaimana yang telah lazim digunakan dalam penelitian kualitatif 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 
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a. Data primer, sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti  dari sumber pertamanya.
47

  Terkait dengan penelitian ini, data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung kepada para informan penelitian. 

b. Data skunder, yaitu informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-media, 

dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
48

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan informan penelitian sebanyak 4 (empat) 

orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar dan  1 

(satu) orang wakil ketua 1 (satu)  dan  1 (satu) orang wakil ketua II dan  1 (satu) 

orang wakil ketua III. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalaui 

observasi.
49

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang 
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akan diselidiki.
50

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data 

tentang manajemen pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan 

ekonomi masyarakat pada badan amil zakat nasional Kabupaten Kampar. 

b. Wawancara 

Wawancara diartikan sebagai seni menantakan sesuatu dengan alat 

pertanyaan yang benar.
51

Wawancara atau Interview adalah sebuah 

percakapan langsung (face to face) antara peneliti dan informan, dalam 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab.
52

Dalam penelitian ini, proses interview (wawancara) dilakukan 

untuk mendapatkan data dari informan tentang manajemen pendistribusian 

dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada badan amil 

zakat nasional Kabupaten Kampar. Dalam hal ini peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak 

menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 

c. Dokumentasi  
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
53

 

F. Validitas Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas dan 

reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dintakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
54

Selanjutnya untuk menjaga 

keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data 

dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan 

untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, 

teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka 

penelitian menggunakan: 

a. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang 

dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk 

memahami dan mendapatkan data secara mendalam, di samping memang 

dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama 

dilakukan karena penelitian sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, 

sehingga mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta, 

atau berpura-pura. 
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b. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

bahan perbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan 

triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data informasi yang 

diperoleh di lapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data 

hasil  pengamatan dengan hasil wawancara) membandingkan apa yang 

dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan 

seterusnya semakin banyak informan,tentu semakin banyak pula informasi 

yang peneliti peroleh.
55

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasian data, memilah-milahkan menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan 

kepada orang lain. 
56

 

Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna 

memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga  lebih mudah 

dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian 

yang dilakukan. Jika data tersebut kualitatif, maka deskritif data ini 

dilakukan dengan menggambarkan peneliti berada pada tahap 

mendeskiripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan 
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sehingga segala yang diketahuinya serba sepintas.
57

Sedangkan jika data 

itu bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, maka cara mendeskripsikan 

data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriftif.Tahapan 

yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

analisis data dalam penelitian kualitatif, dilkukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawacara, penelitian sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban dan diwawancarai, bila jawaban 

yang diwawancari setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka 

penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu 

diperoleh data yang dianggap kridibel
58

 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan 

polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih 

jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 

3. Paparan Data 

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan 

memberkemungkinan adanyapenarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
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Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisa data.
59

, 

Jadi analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data 

kualitatif. Setelah memperoleh data dari lapangan kemudian disusun 

secara sistematis, serta selanjutnya penulis akan menganalisa data 

tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada 

dilapangan, kemudian data tersebut dianalisis, sehingga dapat 

dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 

211-212 


