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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti langsung ke 

lapangan untuk mencari dan memperoleh data-data yang berkenaan dengan 

masalah yang ingin diteliti. Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang 

berkenaan dengan perilaku hukum masyarakat terkait  praktik zakat perdagangan 

oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif,
1
 yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan data hasil 

wawancara dengan apa adanya dan menganalisis data tersebut. 

 

B. Lokasi penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota 

Banjarmasin. Pengambilan lokasi tersebut berdasarkan atas pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin banyak terdapat 

para pedagang dan adanya permasalahan mengenai zakat perdagangan 

yang tidak sesuai dengan hukum Islam. 

                                                             
1
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 121. 
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b. Sepengetahuan penulis masalah ini cukup aktual dan belum ada yang 

menelitinya. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan 

fakta.
2
 Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah meliputi:  

a. Identitas informan meliputi: nama, alamat, usia, pekerjaan dan 

pendidikan. 

b. Gambaran praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin 

Selatan Kota Banjarmasin dan faktor penyebab terjadinya praktik zakat 

perdagangan seperti itu di Kecamatan Banjarmasi Selatan Kota 

Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan. 

Informan adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai 

pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.
3
 Informan yang 

dimaksud oleh penulis di sini adalah pedagang yang melakukan praktik zakat 

perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Adapun 

                                                             
2
 Victorius Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-langkah Penelitian (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2012), hlm. 54. 

 
3
 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Edisi 1, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), 

hlm. 76. 

 



39 
 

 
 

Pedagang yang dimaksud  dalam penelitian ini adalah Pedagang di Kecamatan 

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang berbentuk toko/kios besar yang 

berada di luar pasar tradisional maupun di pasar modern yang terdiri dari 

pedagang kosmetik, pedagang sembako, pedagang pakaian, pedagang sepatu dan 

sendal serta outlet selular, pedagang yang menggunakan akutansi dagang maupun 

tidak, pedagang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat perdagangan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu : 

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewier) yang 

mengajukan pertanyaan dan tewawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
4
 Dalam penelitian ini penulis melakukan 

tanya jawab langsung mengenai praktik zakat perdagang oleh pedagang di 

Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kepada informan 

secara lisan dengan berpedoman kepada pedoman wawancara. Adapun hal 

yang akan digali dalam wawancara ini adalah tentang pedagang yang 

mengetahui masalah zakat tetapi dia tidak melaksanakannya dan faktor 

penyebab dari pedagang tersebut tidak melaksanakan zakat dari hasil 

usaha perdagangannya. 

                                                             
4
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

hlm. 186. 
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2. Dokumenter, yaitu catatan atau berkas-berkas yang berkaitan degan 

penelitian ini untuk melengkapi data penelitian.
5
 Adapun yang dimaksud 

dengan dokumenter dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan akutansi dagang/laporan keuangan. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-

teknik sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu penulis mempelajari dan meneliti kembali data-data yang 

telah terkumpul mengenai praktik zakat perdagangan oleh pedagang di 

Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. sehingga dengan 

data tersebut dapat disajikan secara tertulis pada penyajian data. 

b. Matriks, adalah kumpulan hasil data, agar dapat mempermudah 

membaca data-data yang di dapat. 

2. Teknik analisa data 

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan 

bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian dan keseluruhan dari data yang 

dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.
6
 Dalam penelitian ini, analisis yang 

digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam 

                                                             
5
 Ibid., hlm. 76. 

6
 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 175-

176. 
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bentuk uraian-uraian secara deskriptif. Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan 

analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu.  

Analisis data dilakukan untuk menggambarkan praktik zakat perdagangan 

oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berdasarkan 

tinjauan hukum Islam.  

   

F. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan penjajakan awal terhadap objek yang 

diteliti, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka 

penyusunan proposal serta meminta persetujuan. Selanjutnya diajukan kepada 

pihak jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Setelah disetujui baru diajukan ke Biro 

Skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh 

fakultas, maka diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional, setelah 

selesai kemudian diadakan seminar pada hari Kamis, 15 Maret 2018. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis memohon surat izin riset penelitian kepada Mikwa 

Fakultas Syariah kemudian menyerahkan surat tersebut kepada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Banjarmasin dan Kecamatan 

Banjarmasin Selatan untuk meminta izin melakukan penelitian, kemudian setelah 

mendapatkan izin barulah penulis melakukan penelitian lapangan dengan 



42 
 

 
 

melakukan wawancara langsung kepada para informan, sehingga diperoleh data 

yang diperlukan mengenaik praktik zakat perdagangan oleh pedagang di 

Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Yang dilakukan mulai tanggal 

10 April-10 Mei 2018. 

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah dan menganalisis data yang telah 

terkumpul dengan teknik pengolahan data dan analisis data yang telah ditetapkan, 

kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan 

kesempurnaan.  

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penulisan yang diperoleh sesuai 

dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk 

kesempurnaanya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, 

apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layal 

dalam bentuk skripsi. Sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan tim penguji 

skripsi. 

 


