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BAB  III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman yang bertepat di Jl. Raya Padang

Bukittinggi Km.40 Parit Malintang.

3.2 Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui

wawancara mendalam pada ketua Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten

Padang pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lansung dari kantor   Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kebutuhan

dalam penelitian atau data yang dipublikasikan atau diolah oleh instansi yang

terkait.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan sumber data, maka teknik pngumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini diantaranya:
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a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati

objek penelitian secara langsung. Dalam hal ini peneliti mengamati lokasi Baznas

Kabupaten Padang Pariaman.

b. Wawancara

Menurut Cholid Narbuko (2010:83) wawancara adalah  proses tanya

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranga.

Wawancara dilakukan dengan Ketua Badan AmilZakat Nasional Kabupaten

Padang Pariaman.

c. Kuisioner

Kuisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pernyataan

mengenai tentang proses pelaksanaan program zakat yang disebarkan kepada

Mustahik yang pernah mendapatkan bantuan zakat dari Baznas Kabupaten

Padang Pariaman.

3.4 Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2011:90)

Selain itu menurut Lutfi (2007:79) menyatakan Populasi adalah

sekelompok dari orang, benda dan peristiwa yang dipilih oleh peneliti. Jadi, dalam

penelitian ini yang menjadi Populasi adalah Mustahik yang berada di Kabupaten

Padang Pariaman.
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Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Pengambilan sampel ini dilakukan karena populasi yang cukup besar sehingga

sampel ini betul-betul mewakili populasi secara keseluruhan. Sugiyono(2011:91)

Dalam penelitian ini akan diambil sampel dari Mustahik yang berada di

Kabupaten Padang Pariaman untuk mewakili keseluruhan Populasi. Untuk

mengetahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini penulis

menggunakan rumus Slovin.

= 1 + .
N : Jumlah Populasi

n : Jumlah Sampel

1 : Nilai Kontanta

e : Tingkat Kesalahan (error)

Diketahui N : 153

e : 0,1

= 1531 + 153. (0.1) =
= . = 60,47 dibulatkan	menjadi	60n = 60 orang

Berdasarkan Rumus Pengambilan Sampel menurut Metode Rumus Slovin

maka didapat sampel dari populasi sebanyak 60 orang Mustahik, serta Key

Informan 1 orang yaitu ketua BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.
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3.5 Metode Analisa

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Kerja Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Padang Pariaman Dalam Meningkatkan

Kesejahterakan Mustahik (Studi Kecamatan Lubuk Alung), penulis menggunakan

metode analisa kualitatif yaitu analisa dengan memaparkan dengan fakta-faakta

dari hasil penelitian penulis di lapangan untuk selanjutmya ditarik kesimpulan

sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Arikunto (2006:79), tenik ini disebut

dengan deksriptif kualitatif dengan persentase menggunakan rata-rata dengan

rumus sebagai berikut:

= 	x	100% P  = Persentase F  = Frekuensi N =  Total

Jumlah dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing

pilihan yaitu:

Pilihan Sangat Setuju bobot = 5

Pilihan Setuju bobot = 4

Pilihan Kurang Setuju bobot = 3

Pilihan Tidak Setuju bobo = 2

Pilihan Sangat Tidak Setuju bobot = 1


