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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian lapangan (field research), 

yaitu dengan cara peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan. Artinya data-data yang dikumpulkan bukanlah berupa  

angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan lain-lain. Sehingga yang menjadi 

pendekatan penelitian deskriftif dalam penelitian kualitatif ini  peneliti ingin 

mengungkap permasalahan secara utuh dan lengkap dengan disertai data yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan pengelaman dibalik 

fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. 

 Adapun lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Tanah Laut 

karena di Kabupaten Tanah Laut tidak ada sama membayarkan zakat penghasilan 

ke BAZNAS Kabupaten Tanah Laut. 

 

B. Data dan Sumber Data. 

1. Data 

Data adalah catatan keterangan sesuai bukti kebenaran; bahan-bahan yang 

dipakai sebagai dukungan penelitian.1 

Data yang digali dalam penelitian meliputi :  

                                                           
1 Dr. H. Nur Asnawi dan Dr. H. Masyhuri, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran 

(Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011), hlm. 153. 
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a. Identitas Informan. Dari pengusaha terdiri dari nama, tempat tanggal 

lahir, alamat, pendidikan, jenis usaha dan lama usaha. Sedangkan 

informan dari BAZNAS terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, 

pendidikan, jabatan dan bidang. 

b. Pendapat pengusaha Kabupaten Tanah Laut tentang zakat sebagai 

pengurang pajak penghasilan. 

2. Sumber Data 

yang terkait dengan sumber data dalam penelitian adalah : 

a. Informan adalah orang yang mempunyai informasi yang diperlukan 

oleh peneliti. Informasi yang diperoleh dari informan merupakan 

sumber data utama. Informan yang dipilih oleh peneliti merupakan 

orang yang mempunyai informasi tentang suatu bagian tertentu 

sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih detail dan 

lengkap tentang suatu permasalahan. Informan dalam penelitian ini 

adalah perwakilan dari BAZNAZ dan  informan yang lain adalah 

pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Tanah lau yang bersedia 

untuk diwawancarai. 

b. Dokumen yakni catatan atau arsip yang dapat diberikan kepada peneliti 

untuk membantu kelengkapan informasi dari penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik 

sebagai berikut : 
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1. Interwiew/wawancara, yaitu  peneliti melakukan percakapan atau dialog  

secara langsung dengan responden untuk menggali keterangan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Dokumentasi yaitu peneliti memperoleh data dari  dokumen yang ada di 

tempat penelitian. 

 

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka sebelum dianalisis peniliiti 

terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu peneliti meneliti kembali data-data tentang pendapat 

pengusaha yang sudah terkumpul berupa percakapan wawancara 

sehingga dengan data tersebut dapat disajikan secara tertulis pada 

penyajian data. 

b. Kategorisasi, yaitu peneliti mengelompokan data tentang pendapat 

penS. 

c. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang 

telah terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah secara 

deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatis sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya, 
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dengan menggambarkan hasil penelitian secara deskriptif kemudian dianalisis 

dengan landasan teori pada BAB II 

3. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematika, maka ditempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

a. Tahapan Pendahuluan 

1) Penjajakan lokasi penelitian. 

2) Membuat desain proposal. 

3) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

4) Mengajukan desain proposal kepada dosen pembimbing untuk 

diadakan pengoreksian dan minta persetujuan, kemudian diajukan 

kepada pihak jurusan Ekonomi Syariah, proposal yang telah disetujui 

kemudian diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomis 

Islam. 

b. Tahapan pengumpulan data 

1) Mengadakan persiapan; 

2) Memohon surat riset kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

IAIN Antasari Banjarmasin; 

3) Menyiapkan instrument penggalian data. 

c. Tahap pengolahan dan analisis data 

1) Melakukan wawancara tentang pendapat pengusaha Kabupaten Tanah 

Laut tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. 
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2) Mengumpulkan data dilapangan sesuai dengan teknik yang telah 

ditentukan; 

3) Menganalisis data sesuai dengan teknik yang ditentukan 

4. Tahapan penulisan laporan akhir 

Dalam tahapan terakhir ini dilakukan penulisan dan penyusunan hasil keseluruhan 

penelitian dilapangan yang sesuai dengan kriteria penulisan skripsi dan kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing sekaligus mohon persetujuan, hingga 

dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiyah dalam bentuk skripsi yang 

siap dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Antasari Banjarmasin 


