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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif

deskriftif yaitu peneliti harus mendeskripsikan  suatu Objek, Fenomena, atau

Setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti

dalam penulisannya data dan Fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar

daripada angka. Dalam penulisan Laporan penelitian Kualitatif berisi Kutipan-

kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan

terhadap yang disajikan dalam laporannya.44

B. Metode Analisis

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu

mengumpulkan data dengan cara menggali data secara intesnsif yang disertai

analisis dari data ataupun informasi yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

Adapun data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan Optimalisasi

Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kabupaten

Konawe Selatan.

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan metode Deduktif Sebab

data yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat Kualitatif, karenanya untuk

44 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jawa Barat :CV Jejak
Publisher 2018). h.11.
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mencapai apa yang diinginkan, maka penulis mengolah data yang selanjutnya

diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung obyek pembahasan

dalam tulisan ini. Metode penulisan yang digunakan dalam pengolahan data

tersebut sebagai berikut:

Metode Deduktif menganalisa data yang bertolak dari hal-hal yang

bersifat umum untuk selanjutnya mengambil kesimpulan ke hal-hal yang bersifat

khusus.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini, sejak bulan Mei hingga Bulan Agustus

tahun 2019. Adapun tahapan dari pelaksanaan penelitian ini meliputi Persiapan,

Observasi, Pengumpulan data pengolahan dan Perampungan Hasil Penelitian.

2. Tempat

Tempat Penelitian ini, yaitu dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan Alamat : Kompleks Perkantoran Rumah

Jabatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data Informan dapatkan dari berbagai literatur yang merujuk

kepada objek Penelitian. Adapun Sumber data dalam Peneliitian ini yaitu :

1. Data yang diperlukan melalui data yang berkaitan tentang Potensi

Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraaan

Ekonomi di Konawe Selatan.
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2. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi

Tenggara sebagai Mediator dan Fasilitator pengelolah dana Umat,

yaitu antara dana Muzakkai dan Mustahik.

3. Data Sekunder diperoleh dari  Buku, Jurnal, Skripsi yang Membahas

terkait Pengelolaan Zakat yang digunakan sebagai dasar teori yang

membantu untuk menganalisa masalah, serta Arsip atau Dokumen

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan

Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendukung data dalam Penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini,

digunakan tekhnik sebagai berikut :

1. Observasi,

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.45

Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi Partisipasi, observasi

yang dimaksud  adalah pengumpulan data melalui observasi terhadap objek

pengamatan dengan langsung.46

2. Survei Kepustakaan

Survei Kepustakaan dengan mendatangi perpustakaan untuk mendata dan

mengumpulkan sejumlah buku yang diperoleh yang membahas tentang

Pengelolaan Zakat dalam Teori Kesejahteraan Ekonomi. Adapun Perpustakaan

45 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rajawali Press 2015), h.
118

46 Ibid. h 119
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yang dijadikan tempat untuk melakukan survei adalah Perpustakaan Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari serta berbagai sumber Pustaka lainnya.

3.  Wawancara

Wawancara yaitu suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara

pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui

komunikasi langsung atau pun menggunakan alat bantu komunikasi.47

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian

yang dilakukan untuk menemukan permasalahan yang diteliti dengan cara

melakukan penelitian secara langsung. Dimana dalam penelitian ini menjadikan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan Provinsi

Sulawesi Tenggara sebagai objek penelitian yang dimaksud.

4.  Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan (Life Historic),

Biografi, Peraturan, Kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya

Foto,Gambar hidup, Sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.48 Jadi

dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri data-data historis

seperti Dokumen, Arsip-arsip, Laporan, Catatan, dan Bentuk-bentuk dokumen

lainnya yang berhubungan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan. Dalam

47 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian : Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Edisi Pertama,
h. 372.

48 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta 2013), h. 82
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penelitian ini metode dokumentasi sebagai pelengkap data dan bukti peneliti

melakukan penelitian yang diperoleh dari sumbernya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan

penulis. Maka data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada model

analisis miles dan huberman.49 (Lihat Gambar 1.1)

(Gambar 1.1)

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriftif analitik, yaitu

mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan

angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal

ini Nasution menyatakan :

49 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian :Kualitatif dan Penelitian Gabungan, edisi Pertama,
hal. 407

Reduksi Data

Pengumpulan Data Display Data

Verifikasi Data
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“Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,
sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil
penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian elanjutnya
sampai mungkin, teori yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif,
analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan
pengumpulan data. In fact, data analisys in qualitative research is an
ongoning activity the ocurs throughout the investigative process rather
than after process. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif
berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai
pengumpulan data.”50

Jadi, teknik analisis data ini peneliti memilih beberapa teknik diantaranya

Reduksi, Display, dan Verifikasi.

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih beberapa hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu. Maksud dari reduksi ialah proses pemilian

beberapa informasi yang dianggap penting dalam penelitan. Meskipun

peneliti mendapatkan banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan

penelitian, namun disini peneliti akan melakukan penyaringan informasi-

informasi tersebut dan hanya yang dianggap perlu saja untuk kemudian

dijadikan bahan pelengkap dan penelitian. Dengan demikian, peneliti tidak

akan terlalu repot dalam dalam melakukan penelitian.

2. Display data, yaitu penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, hubungan antar kategori dengan menggunakan teks yang bersifat

naratif. Intinya yaitu penyajian informasi-informasi awal agar lebih mudah

peneliti pahami maka dengan metode penyajian informasi dalam bentuk

50Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : PT.
Bumi Aksara, 2009). h. 85-89.



39

data dan grafik, tabel dan sebagainya, untuk membantu mengefisienkan

waktu dan tenaga dalam penelitian ini.

3. Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan awal yang masih bersifat

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat

sampai ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten.51 Hasil dari

penelitian ini akan disajikan dalam bentuk simpulan. Dan tidak menutup

kemungkinan hasil penelitian ini didapatkan. Selama hasil penelitian ini

masih belum terpatahkan oleh teori maupun fakta terbaru tentang tema

penelitian, maka hasil penelitian ini secara sah menjadi sebuah ilmu dan

pemikiran yang bisa diterima oleh kaum akademisi, karena didasari oleh

fakta atau hasil penelitian.

G. Pengecekkan Keabsahan Data

Setiap hal harus dicek keabsahannya agar hasil penelitian dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian kualitatif perlu

ditetapkan pengujian keabsahan data untuk ,menghindari data tidak valid. Hal ini

untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. William

wlersma sebagaimana dikutif sugiono bahwa, teknik pemeriksaan keabsahan data

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar untuk kepentingan pengecekkan

keabsahan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi

dilakukan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan

51 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R%B ( Bandung : Alfabeta : 2007), h.
273.
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teori. Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan perpanjangan waktu penlitian, dan Triangulasi.52

1.  Perpanjangan waktu penelitian

Perpanjangan waktu penelitian adalah, peneliti kembali ke lapangan

melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui

untuk meningkatkan kredibilitas data. Dalam perpanjangan waktu penelitian

difokuskan pada konsep kontibusi pendapatan zakat serta penyalurannya dalam

peningkatan  pembangunan Ekonomi dan Evaluasi.

2. Triangulasi

Triangulasi data adalah memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh

dari pihk-pihak lain yang dapat dipercaya, atau pengecekkan suatu sumber

melaului sumber lain pada taraf tanggapan bahwa informasi yang dipahami sahih

atau kredibel. Tujuan dari triangulasi data adalah untuk meningkatkan

pemahaman terhadap apa yang telah ditemuykan untu validasi dan kredibilitas

data. Dalam hal ini, penulis menggunakan tiga metode triangulasi.

a. Triangluasi sumber yaitu dengan membandingkan data dan mengecek

kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari

lapangan melalui alat dan waktu yang berbeda.

b. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membadingkan hasil data

observasi dengan hasil wawancara dengan demikian, data yang telah

dirumuskan akan disimpulkann kembali untuk memperoleh data akhir

autentik yang sesuai dengan penelitian.

52 Ibid.h. 237
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c. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan

dengan cara melakukan pengecekkan dengan wawancara, observasi

atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan berulang-ulang

sehingga ditemukan kepastian datanya.

3. Member chek

Member chek adalah proses pengecekkan data dengan tujuan untuk

mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan

sebelumnya. Dalam  member chek peneliti memulai kembali subjek penelitian

untuk keabsahan dan wawancara yang telah dilakukan, sehingga meningkatkan

kredibilitas data. 53

53 Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006 ), h. 226.


