
18 
 

                                             BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif
31

 sedangkan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis wacana.
32

 

B. Lokasi dan Waktu Peneliian 

Lokasi peneliian ini  Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dinas Pendidikan 

Kota Pekanbaru, yang berada dijalan Patimura No. 40A Kecamatan Sail Bukit 

Raya, Kota Pekanbaru. 

C. Sumber Data 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpul peneliti dari 

sumber pertamanya.
33

 Terkait dengan penelitian ini, data primer didapatkan 

dengan cara wawancara langsung kepada informan penelitian. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari opservasi dan bergai bentuk 

                                                             
31

Penelitian kualitatif adalah  penelitian yang menghasilkan data  deskkiptif  berupa  kata-

kata  tertulis atau lisan dari orang-orang  dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Tohirin,Metode 

Penelitian Kualitatif(jakarta: Raja Grapindo Persada,2012),2 
32

Analisis wacana merupakan  seperangkat prinsip metodologis yang luas, diterapkan 

pada bentuk-bentuk percakapan dan teks,baik yang terjadi secara alamiah maupun yang telah 

dirancang sebelumnya. Sumber data untuk analisis wacana  meliputi wawan cara, percakapan, 

artikel, surat kabarrilis media, siaran berita televisi, dokumen lembaga, surat menyurat, laporan 

bahkan pecakapan informal. Lihat,Metode Penelitian Kualitatif(Jakarta: Raja Grapindo 

Persada,2012),42 
33

Sumardi Surya brata,Metode Penelitian(Jakarta:PT,Raja Grafindo Persada,1995),84 
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laporan-laporan pendukung serta dokumen tasi tertulis yang dilakukan dalam 

membantu penelitian ini. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian yang merupakan subjek dari sebuah penelitian 

kualitatif. Adapu yang menjadi subjek (informan penelitian) dalam penelitian 

ini adalah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) DinasPendidikan Kota Pekanbaru. 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang  yakni informan kunci  Ketua 

dan informan tambahan  staf  Unit Pengumpulan Zakat Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru. 

Tabel 2.1 

Nama Informan 

No Nama Jabatan 

1 Muzailis, S.Pd, MM Ketua Upz Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru. 

2 Dra. Mamar Yuningsi Sekretaris Upz Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru 

3 Hj. Erma, M.Pd Bendahara Upz Dinas Pendidikan 

Kota Pekanbaru 

4 Elvina Z, S.E Staf Upz Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru 

5 Musliadi, A.Md Staf Upz Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru 

6 Saidil Anam Staf Upz Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yakni: 

1. Observasi  

Observasi adalah data dengan melakukan serta pengamatandan 

percacatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki.
34

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang distribui zakat 

profesi yang digunkan Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dinas Pendidikan 

Kota Pekanbaru. Adapun jenis obsevasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah observasi langsung dan tidak langsung.
35

Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang distribusi zakat profesi yang digunakan 

oleh Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

Adapun jenis opservasi yang digunakan dalam penelitianini adalah 

opservasi langsung dan tidak lansung.
36

 

2. Wawancara 

Wawancara atau Interview adalah sebuah pecakapan langsung 

(face to face) antara penelitian dan informan, dalam proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengn cara tanya jawab.
37

 Proses 

interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan 

tentang distribusi yang ditetapkan oleh Unit Pengumpulan Zakat (Upz) 

                                                             
34

Soetrisno Hadi,Metode Research,jilid I(Yogyakarta:ANDI,1980),136 
35

Observasi  biasa diartikan  sebgai  pengamatan  dan  pencacatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan  terhadap objek 

ditempat terjadinya peristiwa. Sedangkan observasi tidaka langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidaka pada saat  belangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya 

peristiwa tersebut diamati melalui flim, rangkaian slide (monitor) atau rangkaian foto, lihat H. 

Hanari  Nawawi, MetodePenelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:Gadjah Mada Univesitas 

Press,2007),119 
 
 

 

37
W.Gulo Metode Penelitian (Jakarta:PT Gramedia,2004),119 
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Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penyaluran  zakat 

yang berbasis profesi. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan 

kepada infoman 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. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa cacatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.
38

 

F. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, dan 

digunakan uji validitas data dengan menggunakan model tiagulasi metode. 

Triagulasi metode untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawacara 

sama dengan metode observasi atau apakah hasil obseervasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi 

yang ada.
39

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul  dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan 

                                                             
38

Suharsimi dan Arikunto,Prosedu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006),231 
39

M. Burhan Bungin,Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial  lainnya (Jkarta:Pranda Media Group,2007),257 
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disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya dilakukan penulisan akan 

menganalisa data tesebut.
40

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

teknik perbandingan tetap (constant comparative methon).
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

Suharsimi dan Arikunto,Prosedur Penelitian Praktik,59  
41

Analisi data dengan perbandingan tetap dilakukan mulai dari reduksi data yaitu 

mengidentifikasi satuan atau unit dalam data, ketegorisasi yaitu  memilih memilah setiap satuan 

data, sintesiasi kerja yang merupakan teori sebtatif (teori yang berasal dan masih terkait dengan 

data) . lihat Tohirin,Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2012),148-149    


