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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan 

(field research). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan peneliti secara 

langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
1
 

Sifat penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data lalu 

menganalisisnya berdasarkan teori yang menggunakan data lalu 

menganalisisnya berdasarkan teori yang sudah ada dan lebih menekankan 

pada deskriptif secara apa adanya.
2
 

Adapun sifat penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana konsep 

dan evaluasi strategi peningkatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kota Banjarmasin yang sudah di terapkan di lembaga tersebut dengan menitik 

beratkan pada peningkatan dana zakat,infak dan sedekah. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di  Jalan Pangeran Antasasri No. 

1 (Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan). Memilih BAZNAS Kota 

Banjarmasin dikarenakan pada saat ini lembaga zakat, infak dan sedekah (ZIS) 

                                                           
1
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sudah mulai di perkenalkan kembali kepada masyarakat, yang mana tujuannya 

untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera, meningkatkan hasil guna dan 

daya guna zakat itu sendiri. Karena dengan adanya zakat,infak dan sedekah 

(ZIS) diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang 

kaya dan orang miskin. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai hal yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah 

pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah konsep dan evaluasi strategi peningkatan 

pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Banjarmasin. 

3. Informan 

Informan ialah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu 

dari setiap bidang di BAZNAS Kota Banarmasin. Adapun informan berjumlah 

lima orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Bagian terpenting lainnya di dalam proses penelitian ini adalah yang 

berkenaan dengan data penelitian. Inti suatu penelitian adalah terkumpulnya 
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data atau informasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dan akhirnya 

hasil analisis itu diterjemahkan atau sebagai kesimpulan penelitian. 

Pengumpulan data dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak 

yaitu pewawancara (interview) sebagai pengaju pemberi pertanyaan 

dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
3
 Yaitu penulis melakukan percakapan/dialog langsung 

dengan informan yang dapat memberikan informasi mengenai 

masalah-masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang 

diperlukan.  

2. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan tidak 

berdasarkan pada perkiraan.
4
 

E. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data penulis menempuh langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data yang sudah dikumpulkan 

untuk  mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

2. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang 

sesuai. 

3. Matrikasi, yaitu menyederhanakan data yang diperoleh kedalam kolom 

dan lanjur agar mudah dianalisis. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan 

terhadap suatu data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, disusun dan 

dijelaskan kemudian digambarkan untuk memperoleh hasil akhir, maka 

langkah selanjutnya untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan 

dibahas dengan metode dekriptif kualitatif yakni suatu pembahasan yang 

dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah 

diperoleh tersebut. 

 


