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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain 

biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian 

lapangan, yakni penelitian yang menggunakan data informasi yang diperoleh 

langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian 

lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, 

ataupun penyebaran kuesioner.1 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk 

mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang merupakan data 

yang berbentuk tulisan. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi 

kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan 

dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.2 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lok Baintan Dalam yang terletak 

di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena mengingat Desa ini merupakan 

Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sehingga lebih mudah 

 
1Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris, 

cet. II (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 149. 

2Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Jejak, 2018), 

h. 11. 
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mendapatkan realita yang terjadi mengenai pengaruh zakat hasil pertanian terhadap 

perubahan ekonomi masyarakat. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data catatan 

keterangan yang sesuai dengan fakta dan bukti kebenaran di lapangan, 

bahan-bahan yang dipakai sebagai dukungan penelitian.3 Adapun data yang 

dibutuhkan adalah: 

a. Identitas informan, meliputi: nama, umur, alamat, agama, dan 

pendidikan. 

b. Pelaksanaan zakat pertanian oleh Petani di Desa Lok Baintan Dalam, 

seperti: bagaimana Petani membayarkan zakat pertanian, kapan 

pelaksanaannya, berapa zakat yang dikeluarkan, dalam bentuk apa 

zakat tersebut dikeluarkan, dan kepada siapa zakat pertanian tersebut 

diberikan. 

c. Gambaran mengenai pengaruh zakat hasil pertanian terhadap 

perubahan ekonomi masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Kecamatan 

Sungai Tabuk. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini: pertama, terdiri dari 6 orang petani 

dengan kriteria: 

a. Selalu mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap kali panen  

 
3Nur Asnawi dan Masyhuri, Metode Riset (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 153. 
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b. Memiliki lahan pertanian sendiri.  

Kedua, 6 orang masyarakat yang menerima zakat hasil pertanian dari 

para petani. Alasan dipilihnya 6 orang muzakki dan 6 orang penerima zakat 

hasil pertanian untuk dijadikan informan karena di Desa Lok Baintan Dalam 

memiliki 3 RT (rukun tetangga) sehingga penulis ingin mengambil 

keterangan dari 2 orang muzakki dan 2 orang penerima zakat hasil pertanian 

pada setiap RT. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

penulis hanya menggunakan teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya 

jawab secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi atau 

keterangan dari informan untuk mempertajam data yang dikaji,4 sehingga diperoleh 

jawaban atas penelitian yang dilakukan penulis mengenai pelaksanaan zakat 

pertanian dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat. Pada penelitian ini 

penulis juga menggunakan alat bantu untuk memudahkan pada saat pengumpulan 

data seperti pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari 

tujuan penelitian. Berikut ini daftar nama informan dan tanggal pelaksanaan 

wawancara:  

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan dan Tanggal Pelaksanaan 

No. Nama Sebagai Hari/tanggal 

1. Midah Muzakki Kamis/17 Februari 2022 

2. Ainiah Muzakki Kamis/17 Februari 2022 

 
4Mardawani, Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam 

Perspektif Kualitatif (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 50. 



39 

 

 

 

Lanjutan Tabel 3.1 

No. Nama  Sebagai Hari/tanggal 

3. Salamiah Penerima Zakat Kamis/17 Februari 2022 

4. Siti Maidah Penerima Zakat Kamis/17 Februari 2022 

5.  Aspul Anwar Muzakki Rabu/2 Maret 2022 

6. Rusminah Muzakki Rabu. 2 Maret 2022 

7. Mariana Penerima Zakat Rabu/2 Maret 2022 

8. Rantunah Penerima Zakat Rabu/2 Maret 2022 

9. Asmiah Muzakki Senin/ 11 April 2022 

10. Juairiah Muzakki Senin/11 April 2022 

11. Mairida Penerima Zakat Senin/11 April 2022 

12. Hadnah Penerima Zakat Senin/11 April 2022 

E. Teknik Pengolahan Data 

Adapun pada penelitian ini, prosedur pengolahan data dilakukan dengan 

beberapa tahapan diantaranya yakni: 

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, 

kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori 

tertentu, dan tema tertentu. 

2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks 

naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik dan bagan. Bentuk-

bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 

yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang 
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sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan 

analisis kembali.5 

3. Penarikan simpulan, setelah melakukan proses reduksi data dan penyajian 

data maka penulis dapat menarik kesimpulan penelitian. Data yang 

dianalisis secara kualitatif berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun 

sebelumnya kemudian diperoleh simpulannya. 

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu kegiatan yang berperan penting dalam 

penelitian, karena dengan analisislah data dapat mempunyai arti atau makna yang 

dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian.6 Analisis yang digunakan di 

dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan 

dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang pelaksanaan zakat pertanian oleh 

petani di Desa Lok Baintan Dalam dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat 

kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam. 

 

 
5Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah Vol. 17, No. 33 (2018): 91-94. 

6Surahman, Mochamad Rahmat, dan Sudibyo Supardi, Metodologi Penelitian (Jakarta: 

Pusdik SDM Kesehatan, 2016), h. 185. 


