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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

            Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan  (field research) dan 

dengan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Pada penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan serta menganalisa strategi yang digunakan oleh Baitul Maal 

Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk menghimpun dana Zakat, Infaq 

dan Sedekah (ZIS). 

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

             Penelitian dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 

Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Tenggara Jl. Jend. A.H. Nasution Kel. Kambu 

Kota Kendari pada tanggal 02 Juni 2020 sampai tanggal 2 September 2020.  

 

3.3  Sumber Data Penelitian 

            Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu: 

a. Data Primer 

             Data primer dalam penelitian ini adalah data penghimpunan dana 

zakat, infaq dan sedekah . Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan amil program dan pendayagunaan dan beberapa amil 
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penghimpunan/fundraising Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Sulawesi 

tenggara terkait strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah, serta 

data penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Maal Hidayatullah 

Perwakilan Sulawesi tenggara. 

b. Data Sekunder 

             Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa sumber pustaka yang menudukung penelitian ilmiah serta 

diperoleh dari literature yang relevan seperti majalah, surat kabar, buku 

referensi, jurnal, artikel, website, maupun keterangan dari kantor yang ada 

hubungan dalam penelitian tersebut dan berkaitan dengan kualitas produk.  

             Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendayagunaan 

2019 dan data penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah tahun 2017-2018, dan 

2019 dan laporan strategi penerimaan dana dana zakat, infaq dan sedekah. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

             Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan secara 

berurutan. Data yang diambil yaitu data kualitatif, dalam penelitian ini 

pengumpulan datanya menggunakan: 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan metode utama yang dilakukan dedalam penelitian. 

Disini terdapat pengamaan dan pencatatan sisematis terhadap fenomena yang 

diselidiki. Observasi ini dilakukan pada awal menentukan lokasi penelitian 
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dengan melakukan pra-survey hingga pengumpulan data dilakukan. Dalam 

observasi penulis melakukan kunjungan langsung ke lokasi yaitu Kantor Baitul 

Maal Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Tenggara Kota Kendari. 

2. Wawancara 

             Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara pewawancara 

dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara 

(interview guide), (Nazir, 1988). Wawancara dilakukan pada Manager Program 

dan Pendayagunaan, Manajer Keuangan serta beberapa amil Baitul Maal 

Hidayatullah  Perwakilan Sulawesi Tenggara. 

3. Dokumentasi 

              Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yaitu berupa brosur, 

pengambilan gambar dan laporan data dari pihak Baitul Maal Hidayatullah yang 

berhubungan dengan strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah pada 

Baitul Maal Hidayatullah  Perwakilan Sulawesi tenggara. 

 

3.6  Metode Analisis Data 

            Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari 

suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil 

penelitian. Hal ini disesuaikan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” 

pengertian analisis data menurut Meleong (2004: 280) teknik analisis data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan 
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satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

            Menurut Ulber Silalahi (2009: 339), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang saling berinteraksi pada saat 

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang 

membangun wawasan umum, tiga teknik analisis data tersebut yaitu:  

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat 

ditarik kesimpulan/verifikasi. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

terkait strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Sulawesi Tenggara. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif. Penyajian data 

merupakan sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif 

berupa teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 

Peneliti akan menyusun data terkait strategi penghimpunan dana zakat, infaq 

dan sedekah pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi 

Tenggara.  

3. Penarikan Kesimpulan  
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Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif. 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang digunakan untuk 

mengambil kesimpulan/tindakan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan 

apabila data informasi telah terkumpul dan telah didapatkan dari hasil 

penelitian. Peneliti akan menarik kesimpulan terkait strategi penghimpunan 

dana zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

Perwakilan Sulawesi Tenggara.  

           Analisis data bertujuan untuk dapat menyusun data dengan maksud 

penyusunan tersebut dapat dipahami. Peneliti berpendapat bahwa tidak ada cara 

yang paling benar secara absolute untuk mengorganisasikan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data. 

 

3.7  Kerangka Pemikiran 

           Adapun alur kerangka pemikiran dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan 

sedekah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Tenggara adalah:  

          Pertama, menetapkan permasalahan dalam penelitian dengan menentukan 

judul penelitian yaitu strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah pada 

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara.  

          Kedua, memfokuskan permasalahan terhadap permasalahan yang muncul 

berkaitan dengan penelitian ini.  

          Ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 

melalui informan penelitian atau responden penelitian. Dalam mengumpulkan data 

penelitian tentang strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baitul 
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Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara berdasarkan indikator-

indikator sebagai berikut : 

1. Strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. 

Ada beberapa strategi yang dilakukan seperti offline dan online. Strategi 

berbentuk offline dapat dilakukan secara persuasif melalui door to door atau 

jemput zakat, penyediaan kotak infaq, penyebaran proposal, kerjasama dengan 

masjid-masjid dan datang langsung ke kantor BMH Perwakilan maupun lewat 

gerai-gerai didaerah dan stand-stand yang dipasang di supermarket. Sedangkan 

strategi yang berbentuk online, zakat, infaq dan sedekah kami berfokus untuk 

memasarkan program BMH melalui posting program digital marketing baik itu 

FB, WA, Iklan di telkomsel, dengan scan barcode, melalui aplikasi 

www.bmh.or.id dan kitabisa.com ataupun transfer ATM. 

2. Faktor pendukung penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah.  

BMH Perwakilan Sulawesi Tenggara memiliki faktor pendukung diantaranya 

adanya donatur Tetap, Sarana dan prasarana,Adanya dukungan dari pemerintah 

dan partisipasi masyarakat, solidaritas dukungan dari BAZNAS, transparansi 

audit keuangan syariah terkait donasi pendayagunaan kepada mustahiq serta 

adanya ijin legalitas formal dari pemerintah pusat maupun daerah. 

3. Faktor penghambat penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. 

Ada beberapa faktor penghambat penghimpunan dana zakat Baitul Maal 

Hidayatullah  Perwakilan Sulawesi Tenggara yaitu tingkat kesadaran 

masyarakat,  pengambilalihan job amil penghimpun yang telah berhenti 

bekerja atau sedang mutasi job, hadirnya lembaga ZIS yang lain dan adanya 

masalah pandemi virus covid-19. 

http://www.bmh.or.id/
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           Keempat, menyajikan hasil penelitian dan kemudian melakukan analisis 

dengan teknik deskriptif kualitatif.  

          Kelima, tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yaitu menarik kesimpulan 

dan sekaligus memberikan saran kapada lokasi penelitian.  

          Adapun kerangka pikir tersebut dapat digambarkan dengan skema di bawah 

ini: 

 

Gambar 3.1.  Kerangka Pemikiran Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq                

dan Sedekah 
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