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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Sifat dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam pendekatan ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka,
melainkan data tersebut berupakan naskah wawancara, catatan lapangan,
dokomen pribadi dan lain-lain. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian
kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita berdasarkan pengalaman
dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menyangkut tentang
keadaan di lapangan yang diteliti, diamati berdasarkan pengamatan yang
dilakukan.
Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang, peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam dari pelaku yang diamati.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini berada di wilayah kecamatan Laung Tuhup.
B. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
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Yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu tentang sejauh mana
masyarakat mengatahui tentang Zakat Pertambangan Emas tradisional di
Wilayah Kecamatan Laung Tuhup.
2. Objek Penelitian
Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama peneliti. Objek
penelitian ini adalah Pengetahuan Dan Pelaksanaan Pembayaran Zakat
Pertambangan Emas Tradisional di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup.

C. Data dan Sumber Data
1.

Data
Data merupkan catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang diolah

dalam kegiatan penelitian. (Ahmad Tanzeh. 2009, hlm 54)
Adapun data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. (Saifuddin Azhar. 2005, Hlm 91)
a. Data Primer adalah, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti dari sumber pertamanya. Diperoleh secara langsung melalui
pengamatan dan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini
yang menjadi sumber utamnya adalah pemilik mesin tambang emas
tradisional di wilayah Kecamatan Laung Tuhup diperoleh melalui
wawancara langsung tentang bagaimana pengetahuan dan pelaksanaan
pembayaran zakat pertambangan emas tradisonal.
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b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak
langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya
berwujud data dokumentasi dan data laporan yang sudah tersedia.
2. Sumber Data
a. responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam masalah yang
diteliti, yakni penambang emas tradisional berjumlah 20 0rang.
b. Informan, yaitu orang-orang yang mengetahui dan dapat memberikan
informasi dan keterangan-keterangan sehubungan dengan masalah
yang diteliti sehingga data menjadi lengkap atau sebagai tambahan
data.

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka maka
penulis menggunakan teknik yaitu:
1.

Observasi yaitu pengamatan yaitu pencatatan secara sistematik terhadap
unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam
objek penelitian. Peneliti melakukan peninjauan langsung ke lokasi
penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari permasalahan yang
akan diteliti.

2. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan interview pada
satu atau lebih yang bersangkutan. Wawancara merupakan kegiatan yang
memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema
yang diangkat dalam penelitian (Sujarweni, Wiratna. 2015, hlm. 31)
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3. Dokumentasi yaitu metode untuk mengumpulkan data yang sudah
tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi untuk mengumpulkan data
dengan mencatat atau melihat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode
ini dilakukan dengan melihat dokumen resmi Dalam penulisan ini penulis
akan meneniliti dan menggali berkas-berkas atau dokumen-dokumen
yang akan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti di wilayah
Kecamatan Laung Tuhup.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Untuk mengelola data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik
diantaranya:
a. Editing
Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah masuk kepeneliti
mana yang relevan dan mana yang tidak relevan. Jadi editing adalah
pekerjaan mengoreksi atau melakukan pengecekan.
b. Klasifikasi
yaitu mengelompokkan data sesuai dengan permasalahannya
sehingga memudahkan dalam menguraikan laporan hasil penelitian.
c. Deskripsi
yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah ada
terhimpun dalam uraian yang sistematis.
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2. Teknik Analisis Data
Analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kulitatif
yang bersifat deskriptif, setelah data yang di olah sebagaimana yang di
uraikan dalam teknik pengolahan data di atas, selanjutnya dilakuka analisis
data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Data yang diperoleh
dari hasil wawancara oleh peneliti dibahas secara mendalam dengan mengacu
kepada landasan teoritis.
One Of the common pitfalls in analiyzing qualitative data is that the
reserchers fail to deveolop an in-depth analysis of the data and interpret the
meaning of the rich data they have collected. In the general, it is
recommended to implement the following action (see Miles and Huberman,
1994).
Terjemahannya salah satu perangkap umum dalam menganalisis data
kualitatif adalah bahwa peneliti gagal mengembangkan analisis mendalam
dari data dan penafsiran makna dari data yang kaya yang telah mereka
kumpulkan. Secara umum, disarankan untuk menerapkan tindakan berikut
(Sari wahyu, 2012, Hlm 48).

F. Tahap Penelitian
Beberpa tahap penelitian yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan
penyusunan skripsi ini hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang siap
dimunaqasahkan yaitu sebagai berikut:
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1. Tahap pendahuluan
Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan
yang akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal
penelitian yang berjudul “pengetahuan masyarakat dan pelaksanaan
pembayaran zakat pertambangan emas tradisional di wilayah kecamatan
Laung Tuhup”. Selanjutnya, maka dikonsultasikan kepada dosen
pebimbing dan meminta persetujuan untuk dimasukan ke Biri Skripsi di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah penetapan judul dan
penetapan Dosen Pembimbing II maka dikonsultasikan kembali untuk di
adakan perbaikan, kemudian diseminarkan.
2. Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini penulis langsung terjun ke lokasi penelitian, untuk
mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode yang
telah dipilih sebelumnya.
3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data
Pada tahap ini setelah semua data yang diperlukan, kemudian diolah
sesuai dengan tekhnik pengolahan data dan analisisnya mengacu kepada
landasan teori.
4. Tahap Penyusunan Laporan Akhir
Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan hasil penelitian
berdasarkan sistematika penulisnya yang telah ada untuk menjadi sebagai
karya tulis ilmiah dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan
asisten dosen.

43

5. Tahap persiapan
a. Setelah judul disetujui mengadakan seminar desain proposal
skripsi
b. Revisi proposal skripsi
c. Memohon surat riset
d. d.Membuat pedoman wawancara dan observasi.

