
66 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

a. Pendekatan 

Pendekatan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif. Metode kualitatif Grounded theory is a qualitative strategy in 

which the researcher derives a general, abstract theory of a process, action, 

or interaction grounded in the views of participants in a study, teori 

Grounded adalah merupakan salah satu jenis metode kualitatif, dimana 

peneliti dapat menarik generalisasi (apa yang diamatai secara induktif), teori 

yang abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan 

dari partisipan yang di teliti.
1
 Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik deskriptif kualitif, digunakan untuk mengumpulkan 

data yang bersangkutan tentang tata kelola zakat di UPZ UIN Antasari, serta  

menerangkan hasil penelitian berupa tata kelola zakat di UPZ UIN Antasari 

dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan apa yang 

terjadi dilapangan.   

b. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif karena 

mendiskripsikan atau menggambarkan tentang tata kelola zakat di UPZ UIN 

Antasari. Oleh Karena itu dalam penelitian ini akan meneliti proses dimana 
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UPZ UIN Antasari mengelola zakat, baik dari pengumpulan sampai 

pendistribusian dana zakat. 

2.  Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian  

Subjek penelitian adalah identik dengan informan yang dapat 

memberikan informasi atau keterangan kepada penelitian. Subjek  yang 

dimaksud meliputi : ketua dan bendahara UPZ UIN Antasari 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang menjadi titik fokus peneliti adalah poin-poin 

penting tata kelola zakat di UPZ UIN Antasari. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di perguruan tinggi UIN Antasari 

Banjarmasin yang beralamat di Jl. A. Yani km 4,5 Banjarmasin. 

4. Data Dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini, jika dilihat dari cara data 

dikumpulkan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua. Yaitu : person dan  

paper. Person yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. 

Sedangkan paper adalah data yang menyajikan data berupa huruf, angka, 

gambar, atau simbol-simbol lain. Data dalam penelitian ini berupa tata 

kelola zakat baik dari pengumpualn samapi pendistribusian zakat di UPZ 

UIN Antasari. 
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2. Sumber data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

dan  data primer. Data  sekunder ialah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat sebuah dokumen 

atau dari orang lain. Data primer ialah data yang di dapat langsung dari 

narasumber. Dalam penelitian ini pertama peneliti menggunakan data 

primer  yang di peroleh dari wawancara dengan narasumber. Kemudian 

yang kedua dalam menguatkan  penelitian ini, peneliti juga mengambil data 

dari dukomen berupa pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, baik 

dari foto kegiatan maupun data pengumpulan dan distribusi dana zakat. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Wawancara 

 Wawancara merupakan pengumpulan data primer dalam upaya 

pengumpulan data berupa tata kelola zakat di UPZ UIN Antasari. dalam hal 

ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua UPZ UIN Antasari dan 

bendahara UPZ UIN Antasari secara langsung. 

2. Dokumen 

Dokumentasi digunakan untuk menunjang data yang diperoleh dari 

wawancara secara langsung peneliti dengan subjek penelitian. Adapun 

dokumen yang dimaksud berupa foto-foto, data pengumpulan zakat, dan 

pendistribusian dana zakat, serta data lain bekenaan dengan tata kelola dana 

zakat di UPZ UIN Antasari. 
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6. Analisis Data 

 Analisis data yang dimaksud disini ialah proses mencari dan menyusun 

data yang telah di dapat dari hasil wawancara dan dukomentasi secara sistematis 

berdasarkan kategorenya, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sentesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, 

dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengujian Trianggulasi untuk 

mencek keabsahan data, trianggulasi yang dimaksud ialah pengujian kredibilitas 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. 

 


