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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tempat observasi, penelitian ini tergolong sebagai 

penelitian lapangan (field Research) (Abdullah, 2015, hlm. 87) dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu penelitian bagaimana peran 

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik 

serta kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan 

mustahik melalui BAZNAS Kab. Balangan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di kantor BAZNAS Kabupaten Balangan Jl. 

Ahmad Yani Km.1 Paringin Kabupaten Balangan. 

C. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

bagaimana peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik serta kendala apa saja yang dihadapi dalam 

meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui BAZNAS Kab. Balangan. 
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2. Subjek Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas, subjek penelitian ini adalah para 

pengurus dan staff yang ada di BAZNAS Kabupaten Balangan, serta 

pihak-pihak yang menurut penulis dapat memberikan keterangan dan 

informasi yang berkenaan dengan data yang diteliti terkait bagaimana 

peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan 

mustahik serta kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik melalui BAZNAS Kab. Balangan.. 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

1. Data 

Adapun data yang ingin dicari adalah bagaimana peran Zakat, Infak 

dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta 

kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan 

mustahik melalui BAZNAS Kab. Balangan. 

2. Sumber Data 

a. Informan yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini 

yakni pengurus atau staff yang ada di BAZNAS Kabupaten Balangan 

yang dapat memberikan data tentang peran Zakat, Infak dan Sedekah 

(ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta kendala apa 
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saja yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik 

melalui BAZNAS Kab. Balangan. 

b. Dokumen yaitu berupa catatan-catatan atau arsip yang terdapat pada 

BAZNAS kabupaten Balangan tentang data bagaimana peran Zakat, 

Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik 

serta kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik melalui BAZNAS Kab. Balangan . 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada teknik pengumpulan data, ada beberapa teknik yang digunakan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik utama, baik secara 

langsung maupun tertulis. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara sebagai garis besar dari pokok pembahasan yang 

diteliti agar wawancara yang sedang berlangsung dapat lebih fokus pada 

topik yang diteliti yaitu bagaimana peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) 

dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta kendala apa saja yang 

dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui BAZNAS 

Kab. Balangan. 
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2. Observasi 

Observasi suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta 

“merekam” perilaku secara sistematis untuk mengamati bagaimana peran 

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan 

mustahik serta kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik melalui BAZNAS Kab. Balangan.. 

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, bentuk dokumentasi yang penulis ambil adalah 

foto saat bersama pengurus dan beberapa kegiatan yang dilakukan  

BAZNAS Kab. Balangan. 

F. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Editing yaitu proses di mana penulis melakukan klarifikasi, keterbacaan, 

konsisistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. (Sarwono, 

2006, hlm. 135) kegiatan ini dilaksanakan setelah penulis selesai 

melakukan pengumpulan data dilapangan. Kegiatan ini terjadi karena 

biasanya masih ada data yang kurang lengkap sehingga dapat diketahui 

dalam rangka penyusunannya. 

2. Klarifikasi yaitu proses menyangkut pemberian penjelasan mengenai 

apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah yang 
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konseptual atau teknis pada saat penulis melakukan analisis data. 

(Sarwono, 2006, hlm. 135) 

3. Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

terhimpun dalam uraian sistematis. 

G. Teknik Analisi Data 

Analisis data penelitian ini  menggunakan analisis kualitatif dan data 

yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. 

Kemudian dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang telah 

dirumuskan. Di mana data yang diperoleh dihasilkan dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

H. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis di tempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian pendahuluan yaitu 

mengamati dan mempelajari objek yang akan diteliti dan yang akan 

dituangkan dalam bentuk proposal atau desain proposal untuk langsung 

dimasukkan kebiro skripsi di fakultas yang jika disetujui maka akan 

diseminarkan. 
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2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis langsung turun kelapangan untuk 

mengumpulkan data-data tentang penelitian dengan pola dan teknik yang 

telah ditetapkan dalam metodelogi penelitian yaitu, wawancara, observasi 

non partisipan dan dokumentasi. 

3. Tahapan Pengolahan 

Setelah data-data  yang diperlukan sudah terpenuhi dan terkumpul, 

maka langkah yang akan dilakukan selanjutnya adalah mengolah data 

tersebut menggunakan teknik editing, klasifikasi dan deskripsi. 

4. Tahapan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dibahas 

secara mendalam, sehingga tergambar antara hubungan yang satu dengan 

yang lainnya. 

5. Tahapan Penyusunan Akhir (Penyelesaian) 

Pada tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah 

dan dianalisis dengan terlebih dahulu, dan mendapatkan persetujuan dari 

dosen pembimbing. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi. 

 


