
36 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Dalam pembahasan ini metode dalam penelitian berfungsi untuk 

menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut dianalisis 

serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan). 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatau 

peristiwa (Arikunto dalam ma’sum 2009). Penelitian ini dilakukan di 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang akan meneliti mengenai 

pengelolaan zakat profesi yang akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. 

Pada umumnya alasan menggunakan metode penelitian kualitatif karena, 

permasalahan yang belum jelas, holistik, kompleks dinamis dan penuh makna 

sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut menggunakan metode 

penelitian kuantitatif (Sugiono, 2013:381). 

Dalam hal ini penulis berusaha untuk meneliti secara menyeluruh dan 

mendalam dengan menganalisa fenomena, tindakan dari orang secara individu 

ataupun kelompok baik yang diperoleh dari wawancara ataupun dengan 

dokumentasi, dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan 

tentang pengelolaan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kuantan 

Singingi. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan) yang 

dilakukan diBadan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. 

Adapun pertimbangan penulis memilih Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan 

singingi sebagai objek penelitian dikarenakan permasalahan ada ditempat 

tersebut dan mudah dijangkau, dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana 

pengelolaan dana zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS)  Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

 

3.3 Sumber Data 

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhan dalam suatu 

penelitian yang menjadi sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata, tindakan dan selebihnya adalah data yang dibutuhkan, oleh karena itu 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. 

a) Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara lansung dari 

hasilwawancara kepada pimpinan dan karyawan BAZNAS Kabupaten 

Kuantan Singingi, data primer dalam penelitian ini berupa data hasil dari 

wawancara dan juga pengamatan (observasi). 

b) Data Sekunder adalah data yang diterima peneliti secara tidak langsung 

melainkan melalui media perantara  atau yang diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain, pada umumnya data sekunder merupakan data pendukung bagi 

peneliti, atau  informasi  yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan, 

dimana data-data tersebut diperoleh dari literature kuliah, makalah, jurnal 

dan literatur-literatur lainnya. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut sugiono 2013: 325 Teknik pengumpulan data merupakan cara 

yang digunakan untuk mengumpulkan data, berapa teknik pengumpulan data 

yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah interview, (wawancara), 

observasi (pengamatan) dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data atau informasi melalui 

pengamatan terhadap objek yang diteliti (Arikunto dalam Ma’sum 2009) 

observasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan 

dengan mengadakan pengamatan secara lansung  

b. Wawancara 

Pada metode ini penulis dan narasumber berhadapan lansungyaitu 

penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pegawai 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kepada Bapak Jumasri S.Pd.i 

dan Bapak Ramli M.S.Pd.i. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan 

atau mendapatkan data yang diperlukan untuk menjelaskan permasalahan 

penelitian yang penulis peroleh dari pegawai BAZNAS Kabupaten 

Kuantan Singingi,  

a. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang berupa Laporan keuangan 

,serta profil dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan informan secara tertulis 

atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai 

suatu yang utuh. Menurut Sugiono (2013) analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, dan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh orang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


