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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif baik itu berupa ucapan, tulisan maupun prilaku orang-orang yang diamati, 

baik dari suatu individu, kelompok, masyarakat ataupun organisasi tertentu. (Rahmat, 2009, 

hlm. 2–3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adala metode deskriptif yaitu 

metode yang digunakan untun mendeskripsikan suatu gejala. Peristiwa, atapun kejadian 

yang terjadi. (Soendari, t.t.) 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kota Banjarmasin .yang berlokasi di Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. Pangeran 

Antasari, Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

72721. 

 Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kota Banjarmasin karena Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang memiliki 

banyak penduduk serta tingkat  kemiskinan yang mengalami peningkatan beberapa terakhir. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek adalah sasaran dalam penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah 

karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin, sedangkan objek 

penelitian ini adalah manajemen dana zakat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

D. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data 

sekunder 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 

dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer dari sumber 

informan baik individu atau kelompok seperti hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh lewat wawancara kepada 

pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin . 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara 

langsung kepada pengumpul data, melainkan lewat pihak lain atau dokumen. (Huri, 

2019, hlm. 16–17) 

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

BAZNAS Kota Banjarmasin pada tahun 2020 dan 2021, strukutur organisasi dan 

program kerja BAZNAS Kota Banjarmasin serta artikel yang menunjang dan 

berkaitan dengan tema penelitian ini,. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpuan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Wawancara 



 

 

 

 

 

 

Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Dimana dalam metode wawancara ini terjadi 

interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai 

melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung.  

Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan komunikasi 

langsung maupun tidak langsung kepada pihak terkait yakni para pengelola Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarmasin . 

2. Metode Dokumentasi  

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. 

Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam 

situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.  

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari 

serta mengumpulkan dokumen dan arsip terkait yang terdapat di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS)  kota Banjarmasin  

F. Teknis Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan tujuan untuk 

membuat kesimpulan tentang pengelolaan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Banjarmasin.  

G. Teknik Pengolahan Data 



 

 

 

 

 

 

1. Editing (Pemeriksaan data) 

Editing merupakan proses pemeriksaan data yang diperoleh dalam 

penelitian. Data yang ada dalam penelitian ini yaitu manjemen pengelolaan dana 

zakat BAZNAS Kota Banjarmasin serta faktor pendukung serta kendala dalam 

pengelolaan tersebut.  

2. Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan pengelompokkan data yang telah dilakukan 

pemeriksaan baik data tersebut diperoleh dengan metode wawancara ataupun 

dokumentasi.  

3. Verifikasi 

Verifikasi merupakan tahap konfirmasi dari data yang ditulis apakah sudah 

sesuai dengan data yang diperoleh.  

4. Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari teknik pengolahan data, 

dimana data inilah yang akan digunakan sebagai hasil dari penelitian. 

 


