
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS, SIFAT, DAN LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini jenisnya ialah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan bagaimana strategi 

pengumpulan dana infak melalui program Beasiswa Juara oleh Rumah Zakat 

Banjarmasin, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dana infak, 

serta pandangan ekonomi Islam mengenai pengumpulan dana infak melalui 

program Beasiswa Juara oleh Rumah Zakat Banjarmasin.  

Lokasi penelitian ini adalah kantor cabang Rumah Zakat Banjarmasin 

yang beralamat di jalan Sultan Adam Komplek Ar Rahim I Ruko 1 RT 33 

Kelurahan Sungai Miai Banjarmasin. 

 

B. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian ini adalah pengurus Rumah Zakat Banjarmasin yang 

terlibat dalam pengumpulan dana infak melalui program Beasiswa Juara. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah gambaran tentang strategi pengumpulan 

dana infak, kendala-kedala, dan pandangan ekonomi Islam mengenai 

pengumpulan dana melalui program Beasiswa Juara tersebut. 

 

 

 



C. DATA DAN SUMBER DATA 

1. Data yang digali dalam penelitian ini terdiri atas: 

a. Gambaran umum mengenai program Beasiswa Juara Rumah Zakat 

Banjarmasin 

b.  Data yang berkenaan strategi pengumpulan dana melalui program 

Beasiswa Juara 

c.  Data yang berkenaan kendala yang dihadapi Rumah Zakat dalam 

mengumpulkan dana 

d. Data yang berkenaan pandangan ekonomi Islam mengenai program 

Beasiswa Juara Rumah Zakat Banjarmasin 

2. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

Responden, yaitu orang yang terlibat langsung dalam peneitian ini  

yakni pihak pengurus Rumah Zakat Banjarmasin. 

 

D. METODE PENGUMPULAN DATA 

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, 

digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi (pengamatan), metode ini digunakan untuk mengamati secara 

langsung kelokasi penelitian. 

2. wawancara yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dengan responden, informan maupun pihak-pihak terkait.  

3. Dokumenter, yaitu mempelajari dan menggali data-data melalui dokumen-

dokumen yang ada. 



E. TEKNIK PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA 

1. Tahap Pengolahan Data 

Untuk mengolah data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut: 

a. Seleksi Data (Editing) 

Yaitu meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat diketahui 

kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka proses penyusunan. 

b. Kategorisasi 

Yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan 

permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah 

dipahami. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif  yang 

bersifat deskriptif, kemudian ditarik kesimpulan mengenai strategi pengumpulan 

dana infak melalui program Beasiswa Juara, kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pengumpulan dana, dan pandangan ekonomi Islam mengenai pengumpulan 

dana melalui program Beasiswa Juara oleh Rumah Zakat Banjarmasin. 

 

F. TAHAPAN PENELITIAN 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang 

akan diteliti, kemudian hasilnya dituangkan kedalam proposal penelitian. Untuk 

kesempurnaannya maka dikonsultasikan dengan dosen penasehat. Kemudian 



meminta persetujuan untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah, setelah 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka 

dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, kemudian 

diseminarkan. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi, 

wawancara langsung kepada responden dan informan serta mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

Untuk melakukan riset ini maka diperlukan waktu selama satu bulan sesuai 

dengan surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian data tersebut dioalah dengan 

menggunakan teknik editing dan kategorisasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis 

secara kualitatif. 

4. Tahap Konsultasi 

Pada tahap ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing 

dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang dianalisa. 

5. Tahap Penyusunan Laporan 

Setelah dikonsultasikan dan disetujui maka penulis menyusun hasil penelitian 

tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang akan siap 

dimunaqasahkan. 

 


