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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat  diamati dari orang 

(subyek) itu sendiri.
1
 Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif kualitatif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
2
 Alasan peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif dalam penelitian ini adalah 

untuk mendiskripkan secara sistematis data-data yang diperoleh dari fakta di 

lapangan yang kemudian diberi analisa dan perbandingan sesuai dengan standar 

normatif yang berlaku. 

Metode penelitian kualitatif pada penelitian ini termasuk dalam kategori 

pendekatan studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.
3
 

Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai 

pengelolaan zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Wilayah Sulawesi Tenggara. 

                                                           
1
 Arif Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif (Surabaya: Usaha Nasional, 

1992), h. 21. 

2
 Prastowo Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Rancang Penelitian (Jakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011), h. 22. 

3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 14. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 

Perwakilan Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jl. Jati Raya, No. 10, 

Wowawanggu, Kadia, Kota Kondari, Sulawesi Tenggara. Alasan penulis ingin 

melakukan penelitian di Lembaga IZI SULTRA adalah karena penulis pernah 

melakukan kegiatan pembinaan masyarakat di Puncak Punggaloba Kecamatan 

Kendari Barat pada bulan ramadhan tahun 2018 dan  di tempat itu ternyata 

Lembaga IZI SULTRA juga mengadakan program pembinaan masyarakat 

bersamaan dengan kegiatan penulis. Disitulah penulis tertarik dengan program 

Lembaga IZI SULTRA.  

Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, terhitung dari tanggal 9 

Agustus 2019 sampai tanggal 9 september 2019. 

C. Sumber Data 

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan 

untuk tujuan tertentu.
4
 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer, yaitu  data  yang  langsung dikumpulkan oleh  peneliti dari 

sumber pertamanya.
5  Data primer diperoleh dari hasil wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

jajaran pengurus IZI SULTRA, mustahik zakat dan observasi langsung 

pengelolaan dan operasional IZI SULTRA. 

                                                           
4
 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57. 

5
 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h.93. 
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2. Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan  data  yang  tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen.
6 Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

dokumen sejarah dan juga data-data yang diperoleh dari lembaga IZI 

SULTRA dan juga referensi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. 

D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang diinginkan untuk 

menghimpun data peneitian melalui pengamatan dan penginderaan.
7
  Peneliti 

langsung ke lapangan mengamati dan mencari data terkait situasi dan kondisi 

lokasi serta kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Lembaga IZI SULTRA. 

2. Wawancara, yaitu teknik  pengumpulan data dengan cara mengadakan dialog, 

tanya jawab antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh.
8
 

Wawancara ini ditujukan kepada  pengurus IZI SULTRA dan Mustahik yang 

terkait pengelolaan dan program pemberdayaan yang dilakukan IZI SUTRA. 

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen, arsip-arsip penting yang diperlukan dan foto. Dalam hal ini 

mengenai profil dan program yang dilakukan oleh Lembaga IZI SULRA serta 

hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 
                                                           

6
 Ibid, hal.94. 

7
 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2008), h. 115. 

8
 Danial, Endang dan Nanan Wasriah, Metode Penulisan Karya Ilmiah (Bandung: 

Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan, 2009) h. 71. 
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E. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan 

mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, 

menyamakan data yang sama dan membedakan data yang berbeda serta 

menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa tapi tidak sama.
9
 Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang 

dikutip oleh sugiyono yaitu mencakup reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing). 

1. Reduksi data, yaitu semua data yang di lapangan dianalisis sekaligus 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang 

penting. Dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan 

mudah dipahami. Peneliti akan mengumpulkan semua data yang diperoleh di 

lapangan baik data observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian 

peneliti memilah data yang relevan dengan penelitian dipertahankan dan data 

yang tidak relevan disingkirkan. 

2. Display data, yaitu teknik yang dilakukan oleh peneliti agar data yang 

diperoleh yang banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan uraian 

singkat (texs narativ). 

3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya.
10

 

 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian pengecekan keabsahan data merupakan hal yang sangat 

penting. Kegiatan ini bertujuan agar data-data yang diperoleh menjadi valid, 

reliable dan obyektif, serta hasil penelitian terhindar dari bias-bias tertentu.
11

 

                                                           
9
 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 229. 

10
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 92 

11
 Lexy J. Moleong, op. cit., h. 330. 
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Adapun kritera pengujian keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah Validitas Internal dan Validitas Eksternal.
12

 

1. Validitas Internal, yaitu pengecekan derajat validitas data atau kepercayaan 

data untuk membuktikan apakah pengamatan peneliti benar-benar telah sesuai 

dengan yang terjadi dilapangan. Adapun upaya validitas ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data dari sumber dengan 

berbagai cara dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

triangulasi dengan tipe: 

1) Triangulasi teknik yakni pengumpulan data dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.  

2) Triangulasi  sumber. Yakni  mengecek  data  yang  telah diperoleh 

melalui berbagai sumber. 

3) Menggunakan referensi sebagai peralatan pendukung untuk 

membuktikan data yang sudah ditemukan peneliti dalam hal ini data 

interaksi saat wawancara berupa rekaman atau foto sehingga data yang 

dikumpulkan menjadi lebih otentik. 

2. Validasi Eksternal, Validitas model sperti ini dilakukan dengan melaporkan 

hasil penelitian secara rinci untuk mengungkap secara khusus segala sesuatu 

yang diperlukan pembaca.  

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

n.d.), h. 269. 


