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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

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

studi kasus dan mengambil pendekatan deskriptif kualitatif dengan bertujuan untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan yang terjadi saat penelitian 

berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini 

memaparkan dan menguraikan mengenai praktek implementasi usaha RM Ayam 

Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin mengenai zakat hasil perdagangannya. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kota Banjarmasin 

Pengambilan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : 

a. Di Kota Banjarmasin merupakan tempat yang strategis dengan penduduk yang 

padat dan juga sebagai pusat Ibu Kota Provinsi. membuat RM Ayam Bakar 

Wong Solo selalu ramai pengunjung setiap harinya karena lokasi yang strategis 

dan kebiasaan Masyarakat yang suka makanan siap saji. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Usaha RM Ayam Bakar Wong Solo yang 

lokasi usahanya berdomisili di Kota Banjarmasin, Informan langsung ke pada 

manajer yang mengetahui permasalahan tersebut. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah praktek pengeluaran zakat  dari hasil usaha RM 

Ayam Bakar Wong Solo, dan ke mana penyaluran zakat rumah makan tersebut, 

apakah sudah disalurkan ke lembaga (BAZNAS) atau diberikan langsung tanpa 

lewat lembaga. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini 

adalah: 

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

responden penelitian. Adapun data primer yang dibutuhkan adalah: 

1) Identitas responden, meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur, 

pendidikan, pekerjaan atau jabatan, jenis kelamin dan alamat. 

2) Praktek pengeluaran zakat dari hasil usaha Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo, yang meliputi: cara pengeluarannya, persentase zakatnya 

dan pendistribusian zakatnya. 

b. Data Sekunder data-data pendukung penelitian ini, buku-buku maupun 

karya tulis lainnya yang erat berhubungan dengan data yang diperlukan 

oleh Peneliti. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden yaitu manajer atau yang mengetahui berkenanan tentang 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo. 
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b. Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap Peneliti dapat memberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, 

seperti para karyawan dan pelanggan Rumah Makan Ayam Bakar Wong 

Solo. 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan terbuka dan langsung 

kepada para responden dengan bertatap muka untuk menggali data dan 

keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengacu 

kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Untuk mengolah data yang diperlukan Peneliti menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut :  

a. Editing, yaitu meneliti kembali data yang telah dikumpulkan kembali 

sehingga dapat diketahui kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka 

proses penyusunan. 

b. Interpretasi data (penafsiran data), yaitu dengan memberikan penjelasan 

seperlunya terhadap data yang kurang jelas, sehingga mudah dimengerti 

dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah disajikan. 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu 

dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap hasil 

penelitian setelah data berhasil diolah, maka langkah selanjutnya adalah 
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pembahasanya mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat RM Ayam Bakar 

Wong Solo. 

G. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat secara sistematika, maka ditempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut:  

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini dimulai dari tanggal 25 Maret 2019 Peneliti mempelajari 

tentang seksama permasalahan yang akan diteliti, yang hasilnya akan 

dikonsultasikan  kepada dosen pembimbing dan kemudian disajikan dalam 

bentuk proposal penelitian. Kemudian diajukan kepada Biro skripsi fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah surat penetapan judul dan penetapan dosen 

pembimbing sudah dikeluarkan, maka akan dikonsultasikan kembali untuk 

diadakan perbaikan seperlunya dan kemudian diadakan seminar pada tanggal 

9 September 2019.  

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini Peneliti terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

melakukan penelitian di lapangan selama 1 bulan dengan wawancara dimai 

dari 23 Januari 2020 s/d 23 Februari 2020, dokumentasi dan observasi subjek 

penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tanggal 29 Februari 2019 Peneliti mengumpulkan data kemudian 

data tersebut diolah dengan teknik editing dan kategorisasi. Setelah itu 

menganalisis data yang sudah didapat dengan menggunakan analisis kualitatif. 
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4. Tahapan Penyusunan Akhir 

Pada tahap ini Peneliti mulai menyusun pada tanggal 5 Maret 2020 s/d 

25 Maret 2020 secara sistematis terhadap data yang dikumpulkan sesuai 

dengan sistematika Penelitian dan kemudian dikonsultasikan kepada Dosen 

pembimbing yang akan dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan sehingga 

menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan kemudian siap untuk di 

sidangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


