
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian field reseach dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif . Field reseach bersifat tidak terstruktur karena sistematika 

fokus dan prodesur kajiannya tidak dapat disistematikan dengan pasti (Nugrahani, 2014 hal. 48).  

Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk dengan menerangkan suatu 

kejadian dan fenomena dengan apa adanya, dalam studi ini peneliti tidak memanipulasi atau 

memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan berjalan 

dengan apa adanya (Sudaryono, 2016 hal. 6).  

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini beralamat di  Jl. A.Yani KM 37,5 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan 

Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah wakil ketua bidang pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat  dan  amil pelaksana  bidang pengumpulan dan penyaluran dana zakat  

pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar. 

Objek dalam penelitian ini adalah manajemen pengumpulan dan penyaluran dana Zakat 

pada Badan Amil Zakat NasionalKabupaten Banjar.  

D. Data dan Sumber Data  



1. Data  

a. Data Primer adalah data sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2019 hal 194). Data ini dijadikan sumber utama dalam 

manajemen pengumpulann dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat 

NasionalKabupaten Banjar.  

b. Dara sekunder adalah data yang didapat dari bahan tertulis seperti buku, dokumen, 

skripsi, jurnal, dan lain sebagainya.  

2. Sumber Data  

a. Informan yaitu adalah pihak-pihak yang dianggap peneliti sebagai sumber 

informasi mengenai manajemen serta kendala dalam pengumpulan dan penyaluran 

dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar. 

b. Dokomentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dari pihak-pihak terkait dengan 

cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek peneliti. 

Metode dokumentasi ini bertujuan untuk  memperoleh data-data yang belum 

diperoleh dari metode wawancara. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari 

laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar tahun 2019-2020 

serta data muzakki dan mustahik tahun 2019-2020 di Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Banjar.  

E. Teknik Pengambilan Data  

1. Wawancara, dalam tahap ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu 

peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada narasumber menggunakan 

instrumen pedoman wawancara. Berdasarkan kepada landasan teori skripsi ini peneliti 



akan menggali informasi kepada wakil ketua dan amil pelaksana Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Banjar.  

2. Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memilih dan menyimpan suatu 

informasi untuk dijadikan bidang pengetahuan, dokumentasi ini digunakan saat 

penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi objek penelitian.  

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Reduksi data, dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian 

untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.  

2. Penjadian data, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk 

menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3. Penarik kesimpulan atau verifikasi, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.  

G. Teknik Analisis data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang mana peneliti 

melakukan analisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul.  

 


