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BAB III 

METODE 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. 

A. PENDEKATAN PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan). Dalam 

proses penelitian, akan bersifat penelitian yang bertujuan untuk melakukan 

studi yang lebih mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa 

sehingga menghasikan hasil (gambar) yang terorganisis dengan baik dan 

lengkap mengenai unit sosial tersebut.
193

 Metode penelitiannya adalah metode 

kulitatif yaitu suatu metode penelitian yang temuan-temuan penelitian tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
194

 Dengan 

pendekatan fenomenalogi yaitu suatu pendekatan yang berorientasi untuk 

memahami dan menafsirkan arti dengan suatu persitiwa, fenomena-fenomena 

yang ada kaitannya dengan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan 

oleh BAZ Kabupaten Kuantan Singingi.
195
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Menurut Lexy J.Moleong Penelitian kualitatif bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
196

 

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk meneliti secara menyeluruh dan 

mendalam dengan menganalisis fenomena, tindakan dari orang secara individu 

maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara, maupun 

dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami tentang Peranan 

Badan Amil Zakat dalam Pendistribusian zakat Produktif di Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

 

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini adalah Field Research (penelitian lapangan) yang 

mengambil lokasi di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kuantan 

Singingi. Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Tokoh 

Masyarakat dan Agama. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu September sampai 

dengan Februari 2017 termasuk pra-penelitian. 
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C. INFORMAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah informan 

yang berkompetan dan mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini. 

Informan tersebut yaitu: 

1. Pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Kantor Departemen Agama Kuantan Singingi dan Tokoh Masyarakat dan 

Agama Kabupaten Kuantan Singingi karena mereka dianggap mengetahui 

lebih banyak mengenai permasalahn yang akan diteliti. 

3. Muzakki yang telah memberikan kepercayaan kepada BAZNAS 

Kabupaten Kuantan Singingi untuk didistribusikan. 

4. Mustahiq yang mendapatkan modal usaha daridana zakat produktif pada 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

D. 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” (Lexy J. 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 digunkan adalah data primer dan data skunder. 

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

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

jawaban angket, wawancara dan juga pengamatan (observasi). 
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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. 

 

E. 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 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 Peranan Badan 

Amil Zakat dalam pendistribusian zakat produktif.  

 

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui 

tempat cara yaitu: melalui Observasi, Wawancara (interview), angket, Studi 

kepustakaan (library research) dan dokumentasi. 

 



 127 

1. Observasi 

Menurut Mason, observasi adalah kegiatan dimana peneliti 

melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti dan secara 

sistematis mengamati berbagai dimensi yang ada termasuk interaksi, 

hubungan, tindakan, kejadian, dan sebagainya.
197

 

Dengan begitu, pada waktu pengumpulan data, peneliti berperan 

serta terhadap objek yang diteliti yaitu berupa pendistribusian Zakat 

produktif. 

2. Wawancara Mendalam 

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada 

informan yang telah ditentukan secara mendalam dan tak terstruktur. 

Dalam penelitian ini, alat untuk menyimpan data hasil wawancara 

mendalam berupa handphone. Kemudian rekaman ini ditansfer ke dalam 

komputer/laptop. Semua rekaman audio hasil wawancara akan dibuatkan 

transkip dengan memilih topik-topik atau pernyataan yang dianggap 

relevan untuk dianalisis lebih lanjut lagi oleh peneliti.  

Hasil wawancara akan dicatat setelah melakukan wawancar agar 

tidak lupa atau bahkan hilang. Sugiono (2013:326) Karena wawancara 

dilakukan tidak terstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang 

lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data, 

perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak penting, data 

yang sama dikelompokkan. Data yang masih diragukan, perlu ditanyakan 

kembali kesumber data lama atau yang baru agar memperoleh ketuntasan. 
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3. Menyebarkan angket 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti memberikan suatu daftar 

yang berisikan pernyataan-pernyataan secara tertulis kepada responden, 

yaitu mustahik dari program pemberdayaan masyarakat miskin di Kuantan 

Singingi. Dalam penyebarannya, angket diberikan langsung kepada 

responden.  

4. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

melalui cara mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan keuangan 

BAZ, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

5. Dokumentasi 

Teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

media elektronik. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian. 

 

G. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan 
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pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 

temuan bagi yang lain, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut 

analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning).
198

 

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, 

analisis data kualitatif sebagai berikut : 

1. 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 dan responden yang kemudian disusun secara 

sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
199

 

2. Penyajian data (data display) 

Tahapan selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. 

Pada tahapan ini, penyajian data dilakukan peneliti mengenai 

pendistribusian zakat produktif. Dalam penyajian data, akan disajikan 

dalam bentuk hasil wawancara dan kemudian dijelaskan lagi secara rinci. 

Sedangkan untuk penyajian data responden mengenai peran distribusi dana 
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zakat produktif disajikan dalam bentuk tabel kemudian diikuti dengan 

penjelasan-penjelasan sesuai dengan pengamatan peneliti dilapangan. 

3. Pengambilan kesimpulan/verifikasi 

Tahapan terakhir pada analisis data kualiatatif adalah pengambilan 

kesimpulan/verifikasi. Untuk itu dalam analisis kualitatif deskriptif ini 

penulis gunakan untuk menganalisis tentang pendistribusian zakat 

produktif di Kabupaten Kuantan Singingi dari hasil observasi lapangan, 

dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek enelitian. 

Tahapan ini peneliti akan memberikan jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dirumuskan dari awal penelitian. 

Telah disinggung bahwa penelitian ini merupakan metode 

kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata orang baik tertulis maupun lisan dan tingkah 

laku teramati, termasuk gambar.
200

 Analisis selama pengumpulan data 

dimaksudkan untuk menentukan pusat perhatian, mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan analitik dan hipotesis awal serta memberikan dasar 

bagi analisis pasca pengumpulan. 

Dengan demikian analisis data dilakukan secara berulang-ulang. 

Pada setiap akhir pengamatan atau wawancara, dicatat hasilnya ke dalam 

lembar catatan lapangan (filed notes). Lembar catatan lapangan ini berisi : 

(1) teknik yang digunakan, (2) waktu pengumpulan data dan 

pencatatannya, (3) temat kegiatan atau wawancara, (4) paparan hasil dan 

catatan, dan (5) kesan dan komentar. Contoh catatan lapangan dapat 
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diperiksa pada lampiran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif yang diimbangkan ke arah penelitian 

naturaistik (penelitian setting alami) dengan pendekatan fenomenologis 

(bersifat alami berdasarkan fakta di lapangan).
201

 

Analisis tersebut digunakan untuk menganalisis tentang a. Menelaah 

seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yang pada penelitian ini, 

data-data yang terkumpul dari obsevasi dan hasil wawancara (bias dilihat pada 

lampiran). b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi 

yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang 

perlu. c. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasikan pokok-

pokok pikiran  tersebut dengan cakupan focus penelitian dan mengujinya 

secara deskriptif. d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau member 

makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkannya dengan teori. e. 

Mengambil kesimpulan.
202
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H. KERANGKA KONSEP 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep 
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I. SISTEMATIKA PENULISAN 

Pokok bahasan dari seluruh rangkaian penulisan tesis ini dibahas 

dalam enam bab. Setiap bab terdiri beberapa sub bahasan yang dibagi sebagai 

berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN   

  Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah. 

BAB II  :  KAJIAN TEORITIS 

   Membahas tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Dana 

Zakat produktif dan tinjauan penelitian yang relevan. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN  

  Metedologi Penelitian : Berisi tentang Metode penelitian, Jenis 

Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan sampel, 

Metode pengumpulan data, Teknik pengumpulan data, Analisa 

data. 

BAB IV  :  PENYAJIAN HASIL PENELITIAN 

  Bagian ini merupakan inti dari penelitian ini yang akan 

menyajikan tentang analisis data. 

BAB  V  : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab yang terakhir terdiri dari sub pokok yaitu 

kesimpulan dan saran. 

 


