
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research).

Penelitian lapangan (Field Recearch) adalah penelitian mendalam mengenai

unit social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu. (Sumardi,

2005, p. 42)

Penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan untuk menggali dan

meneliti data-data berkenaan dengan Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Melalui Program Kotabaru Makmur pada BAZNAS Kabupaten

Kotabaru. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang disusun secara

cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan

melaporkan penelitian. (Ibrahim, 2005, p. 52)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang temuan-temuannya yang tidak

diperoleh dari angka-angka atau statistik atau bentuk hitungan. (Suwandi,

2008, hal. 21)



Penelitian ini juga menghasilkan data deskriptif atau penelitian deskriptif

untuk membuat pecandraan secara sitematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Suryabrata, 2010, hal. 75)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berlokasi pada yaitu Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Kotabaru Jl. Suryagandamana, Gedung MUI Lt.II, Komp.

Mesjid Agung Husnul Khatimah, Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia 72113.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data

mengenai variable-variabel yang diteliti (arikunto, 2003, p. 116) Subjek penelitian

ini adalah sumber utama data penelitian yaitu pimpinan maupun pegawai yang

memiliki data-data serta penjelasan dan keterangan mengenai variabel yang akan

diteliti. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Kotabaru.

Objek penelitian ini ialah sasaran atau tujuan utama penelitian yang menjadi

titik utama perhatian, objek yang diteliti adalah Pengelolaan Dana Zakat

Produktif Melalui Program Kotabaru Makmur pada BAZNAS Kabupaten

Kotabaru.



D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung yang di proleh dari sumber

data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Rahmadi,

2011, hal. 64)

Data primer yang diproleh penulis dengan cara melakukan

wawancara/ interview dengan pejabat atau karyawan BAZNAS

Kabupaten Kotabaru sebagai responden mengenai Pengelolaan

Dana Zakat Produktif melalui Program Kotabaru Makmur pada

BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau

sumber skundr ari data yang dibutuhkan. (rahmadi, 2011, hal. 64)

Data ini diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan dan media

yang berkaitan serta dokumentasi dari Pengelolaan Dana Zakat

Produktif melalui Program Kotabaru Makmur pada BAZNAS

Kabupaten Kotabaru terkait dengan penelitian ini yang digunakan

penulis untuk pelengkap data primer.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terstruktur,

hasil observasi, dan kajian dokumen yang berupa kata-kata atau tulisan



narasumber, yaitu orang yang terlibat dalam penelitian ini pejabat serta

karyawan Pengelolaan Dana Zakat Produktif melalui Program Kotabaru

Makmur pada BAZNAS Kabupaten Kotabar. Data yang sudah terkumpul

tersebut kemudian dianalisis.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagagai berikut:

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui tanya

jawab lisan antara peneliti dengan responden.Wawancara terbagi menjadi

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah

wawancara yang memakai pedoman wawancara yang sudah disusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Kemudian,

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Artinya,

pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara dalam

pengumpulan data (Mukhtazar, 2020, p. 78)

Wawancara (interview) adalah percakapan dengan maksud tertentu

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) sebagai pemberi jawaban

atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui

Pengelolaan Dana Zakat Produktif melalui Program Kotabaru Makmur

pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru



Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran,

majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain. Metode

dokumentasi merupakan sumber data yang berupa benda-benda mati

sehingga tidak mudah berubah atau bergerak. Dalam pelaksanaan

penelitian seorang peneliti sebaiknya. Menggunakan/memegang checklist

dalam pengumpulan data penelitiannya. Apabila did alam dokumen

ditemukan data/variabel yang diperlukan, maka peneliti tinggal

membubuhkan tanda chek ditempat yang sesuai (Dimyati, 2013) Dalam

penelitian ini, peneliti mengumpulkan berkas-berkas yang berkaitan

dengan Pengelolaan Dana Zakat Produktif melalui Program Kotabaru

Makmur pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru . Berkas-berkas ini berupa

foto dan arsip dokumen.

F. Teknik Pengolahan Data

Penegelohhan data dapat dilakukan dengan cara:

a. Editing pemeriksaan data adalah meneliti dat data yang telah di

proleh terutama dari keterbacaan tulisan, kelengkapan jawaban,

kejelasan makna, kesesuaian dan relavansinya dengan data yang

lain. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing

terhadap hasil data wawancara terkait Pengelolaan Dana Zakat

Produktif melalui Program Kotabaru Makmur pada BAZNAS

Kabupaten Kotabaru



b. Klasifikasi adalah proses dikelompokanya semua data baik yang

berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Seluruh data

yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, lalu

digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilaksan agar data yang di

dapat jadi mudah di baca dan dipahami. Serta memberikan informasi

yang objektif yang diperlukan oleh peneliti, lalu data-data tersebut di

pilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan.

c. Verifikasi adalah proses pemeriksaan pemeriksaan data dan informasi

yang didapat dari lapangan agar validitas data dapat di akui dan

digunakan dalam penelitian ini.

d. Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengeolahan data.

Kesimpulan ini lah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait

dengan objek penelitian sendiri.

G. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, terdiri atas beberapa tahapan yang

dilakukan. Berikut tahapan penelitian.

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan pendahuluan, peneliti mencari permasalahan yang dapat

diteliti. Setelah mencari permasalahan, peneliti melakukan observasi untuk

melihat secara langsung permasalahan yang terjadi. Hasil dari pencarian

permasalahan tersebut, diangkatlah sebuah judul penelitian yaitu “Pengelolaan



Dana Zakat Produktif melalui Program Kotabaru Makmur pada BAZNAS

Kabupaten Kotabaru”. Kemudian, peneliti membuat proposal atau usulan

penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kajian teori, dan metode penelitian. Proposal ini dikonsultasikan ke dosen

penasihat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Setelah disetujui, proposal

ini di konsultasikan kembali untuk di seminarkan

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah melalui tahap pendahuluan, tahap selanjutnya yaitu pengumpulan

data. Pada tahap pengumpulan data ini, data diambil berdasarkan metode

penelitian yang telah disusun. Pengumpulan data atau pengambilan data dilakukan

setelah mendapatkan surat izin melalakukan penelitian. Tahap pengumpulan data

iniberlokasi pada BAZNAS Kabupaten Kotabaru yang beralamat di

Suryagandamana, Sebatung, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan

Selatan. Waktu penelitian ini yaitu dimulai dari bulan 02 November 2021 - 02

November 2021

3. Tahap Pengolahan

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya data diolah dan dianalisis. Tahap

pengolahan data, teknik menggunakan teknik editing yakni mengedit data yang

dihasilkan dari wawancara dan mengklasifikasi data-data dihasilkan dari

wawancara dan mengjlasifikasikan data-data tersebut yang kemudian data

diperiksa, hingga akhirnya dimpulkan dan dideskripsikan.



4. Analisis Data

Setelah data diolah langkah selanjutnya yaitu analisis data, data yang di

dapat dari hasil wawancara dibahas secara mendalam agar tergambar antar

hubungan satu dengan yang lainya.

5. Tahap Penyusun Laporan

Tahap terakhir dari tahapan penelitian ini yaitu penyusunan laporan.

Laporan disusun sesuai dengan sistematika penulisan skripsi yang terdapat di

bab1. Laporan yang sudah disusun dikonsulkan dengan dosen pembimbing.

Laporan ini juga disertakan lembar konsultasi sebagai bukti bahwa laporan ini

disusun berdasarkan perbaikan, saran, dan komentar dari konsultasi selanjutnya

ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya

di susun dalam bentuk skripsi.


