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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field 

reseach, penelitian lapangan merupakan penelitian yang menekankan hasil 

pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.  

Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu data dan informasi yang diperoleh dari lapangan berupa 

naskah wawancara, catatan lapangan maupun pribadi yang ditujukan untuk 

menggambarkan mengenai permasalahan yang diteliti dan di deskripsikan secara 

kualitatif (Iskandar, 2000, hlm. 16). 

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada di 

lapangan berdasarkan dari data-data hasil wawancara dengan informan, maupun 

dengan pihak-pihak yang terkait untuk menganalisis data-data tersebut. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di kota barabai, penulis memilih lokasi ini 

dikarenakan Kota barabai merupakan ibu kota dari kabupaten Hulu Sungai Tengah 

dan di wilayah ini terdapat salah satu Badan Pengelola Zakat yaitu Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang melakukan 

penerimaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah. BAZNAS Kabupaten 

Hulu Sungai Tengah menyalurkan bantuan modal usaha  bergulir dalam progam 

HST makmur atau zakat produktif yang diperuntukkan kepada mustahik asnaf 

miskin di kabupaten hulu sungai tengah selama tahun 2019 sampai sekarang 
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dikarenakan belum ada yang meneliti mengenai permasalahan tersebut baik 

sebelum pandemi maupun pasca pandemi oleh sebab itu penulis tertarik untuk 

menjadikan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai lokasi penelitian.  

BAZNAS Kabupaten hulu sungai tengah beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 

02, RT.07/02 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Menurut Spradley (1979:3) subjek penelitian adalah sumber informasi 

dalam penelitian, sementara itu menurut Moleong (1990:43) subjek penelitian 

adalah orang dalam pada latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk 

memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Nugrahani dan 

Hum, 2014, hlm. 61-62). 

Subjek di dalam penelitian ini adalah berupa informan yang dapat 

dipercaya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis secara akurat 

yaitu Pimpinan BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Mustahik 

penerima bantuan modal usaha (zakat produktif). 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek 

penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi 

pusat perhatian dan sasaran penelitian (Dartiningsih, hlm. 132) 



44 

 

 

Objek dalam penelitian ini yaitu Manajemen Distribusi Zakat Produktif 

BAZNAS Hulu Sungai Tengah Terhadap Tingkat kesejahteraan mustahik pada 

masa Pandemi Covid-19. 

 

D. Data dan Sumber data 

1. Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama (Suliyanto, 2018, hlm. 156). Data Primer yang 

dibutuhkan berupa deskripsi tentang manajemen distribusi zakat 

produktif dan bagaimana dampak terhadap tingkat kesejahteraan 

mustahik di baznas kabupaten hulu sungai tengah. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subjek 

penelitian. Data biasanya data yang bersumber dari survei, majalah,  surat 

kabar dan dokumen-dokumen resmi lainya (Suliyanto, 2018, hlm. 156). 

Data Sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa arsip, 

catatan, laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini berasal Informan, yaitu Pihak BAZNAS 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengetahui tentang Manajemen 

Distribusi Zakat Produktif. Dan Pihak Mustahik yang dapat memberikan 

keterangan atau infomasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang Digunakan penulis untuk mendapatkan data dan informasi 

yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi Merupakan Metode Pengumpulan Data melalui pengamatan 

perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati 

dengan sistematis dan memaknai peristiwa tersebut (Ni’matuzahroh dan 

Prasetyaningrum, 2018, hlm. 4). Metode ini akan digunakan sebagai langkah 

awal untuk melihat secara langsung objek yang diteliti untuk mendapatkan 

gambaran umum dan kondisi dari BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah 

yang akan terfokus pada manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap 

Tingkat Kesejahteraan Mustahik, Kinerja Karyawan, dan Peran Pendisribusian 

zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu. 

Pewawancara akan mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai 

akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut (Moleong, 2021, hlm. 135). 

Beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara diantaranya, 

pewawancara dapat melakukan kontak secara langsung dengan pihak yang 

diwawancarai, data yang diperoleh akan lebih mendalam karena pihak 

diwawancarai bisa menyampaikan seluruh isi hatinya secara leluasa sehingga 

informasi yang didapatkan akan lebih rinci dan mendalam.  
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Wawancara akan dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang 

berisi tentang pertanyaan-pertanyaan  yang hendak diajukan kepada subjek 

penelitian, pedoman ini akan disusun sebelum wawancara dilakukan dengan 

tujuan agar isi dari wawancara tersebut tidak menyimpang dari masalah yang 

akan diteliti. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, 

informasi, dan penjelasan dari subjek mengenai Peran Pendistribusian Zakat 

Produktif terhadap Tingkat kesejahteraan mustahik pada masa pandemi di 

Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

3. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi menurut Poerwadarminta, W.J.S. dan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2007), adalah penyediaan atau kumpulan bukti dan 

informasi, seperti gambar dan kutipan dari surat kabar. Di sisi lain, mengacu 

pada proses pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan dokumen 

kepustakaan yang menggambarkan semua aktivitas manusia dan dianggap 

bermanfaat sebagai informasi tentang masalah yang dikaji (Arriesanti, dkk, 

2014, hlm. 194). 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik-teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang telah didapat dari 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar data tersebut dapat 

disajikan dalam bentuk tertulis pada penyajian data. 
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b. Kategorisasi, yaitu penulis mengelompokkan data yang telah didapat 

mengenai permasalahan yang ada. Sehingga data yang diperoleh dapat 

tersusun dengan sistematis. 

c. Deskripsi dan analisis, Untuk Mendapatkan jawaban dari permasalahan 

yang diteliti dan disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan untuk 

menganalisis 

2. Analisis Data  

Analisis merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun data 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis. 

Analisis yang digunakan oleh penulis berupa teknik deskriptif kualitatif, 

dengan cara melakukan penelaahan secara mendalam dan komprehensif 

terhadap hasil penelitian dengan cara mengklarifikasikan data-data 

berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut kemudian diuraikan sedemikian 

rupa sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang 

diteliti.  

 

G. Tahapan Penelitian  

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari seksama tentang permasalahan   

yang akan diteliti, dan melakukan observasi untuk mendapatkan gambaran 

umum yang hasilnya akan di konsultasikan kepada dosen pembimbing dan 

meminta persetujuan dari ketua jurusan Ekonomi Syariah Untuk kemudian 

disajikan dalam bentuk proposal penelitian. Kemudian diajukan kepada Biro 

Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah surat penetapan judul dan 
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penetapan dosen pembimbing, maka akan dikonsultasikan kembali untuk 

diadakan perbaikan seperlunya dan kemudian akan di adakan seminar.  

2. Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu mengurus surat riset untuk  

melakukan penelitian di lapangan selama satu bulan dengan wawancara, 

dokumentasi dan observasi dengan subjek penelitian terkait dengan objek 

permasalahan yang diteliti.  

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data kemudian data tersebut 

diolah dengan teknik editing dan kategorisasi. Setelah itu menganalisis data 

yang sudah didapat dengan menggunakan analisis kualitatif. 

4. Tahap Penyusunan Akhir  

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang 

dikumpulkan sesuai dengan sistematika penulisan dan kemudian di 

konsultasikan kepada dosen pembimbing yang akan dilanjutkan perbaikan-

perbaikan sehingga menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan 

kemudian siap untuk di munaqasahkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


