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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni 

dapat menemukan berbagai fakta melalui pengamatan di lapangan, kemudian 

menganalisisnya dan berupaya melakukan penjelasan berdasarkan apa yang 

diamati atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril objek penelitian 

berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan. (Burhan Bungin, 2008:196) 

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara tekstual mengenai 

“Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Wakatobi”. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor BAZNAS Kabupaten Wakatobi. 

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan penulis tertarik dengan peran BAZNAS 

yang ada di Kabupaten Wakatobi, penulis ingin mengetahui lebih lanjut 

bagaimana peranan BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Wakatobi, 

letak objek yang akan di teliti merupakan domisili penulis sehingga membuat 

penulis lebih mudah dalam memperoleh data dan informasi dalam proses 

penelitian sehingga dapat berjalan dengan baik. 

3.2.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan sejak 15 februari 2021 

s/d 5 April 2021 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wakatobi, 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Dengan demikian, yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data 

primer penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan 

dengan menggunakan metode purposive (terjun langsung), yakni memilih dan 

menentukan informan sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan data. Data 

sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (Library research) yakni pencarian 

data atau informasi dari buku-buku literatur penelitian, serta deskripsi hasil 

observasi langsung masalah yang diteliti dalam penelitian ini. (Suharsimi 

Arikunto, 2002:213) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri yang 

berfungsi melakukan penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

sebagai berikut : 

1. Observasi (pengamatan langsung), yakni data yang yang diperoleh dari 

pengamatan terhadap kondisi real objek penelitian. Pada saat observasi 

atau melakukan pengamatan, peneliti akan berusaha melihat mengenai 

fakta-fakta yang terjadi dilapangan seperti pengelolaan zakat, infak dan 

sedekah di BAZNAS di Kabupaten Wakatobi dan faktor-faktor apa 
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sajakah yang menghambat dan mendukung pengumpulan zakat yang di 

lakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Wakatobi. 

2. Wawancara atau Telewawancara (interview), yakni proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap 

muka jika tidak memungkinkan  menggunakan telewawancara seperti 

Telepon, WA dan lain sebegainya. Antara pewawancara dengan informan 

dan alat wawancara atau telewawancara. Pada proses wawancara baik 

secara tatap muka atau via telepon dan WA, peneliti akan mewawancara 

secara langsung maupun tidak langsung kepada satu sampai tiga para Staff 

kantor BAZNAS Kabupaten Wakatobi, satu sampai tiga tokoh 

Masyarakat, satu sampai lima Mustahiq dan Muzakki yang ada di 

Kabupaten Wakatobi. 

3. Dokumentasi adalah mencari data atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya. yakni 

mengumpulkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan data tempat 

penelitian maupun proses ketika penelitian sedang berlangsung serta 

dokumen lain yang relevan. Pada proses dokumentasi, penelitian akan 

mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas 

dan fungsi BAZNAS di  Kabupaten Wakatobi serta dokumen lain yang 

berkaitan dengan penelitian. (Moleong,  1998:210) 

3.5 Analisis Data 

Proses pengolahan data merupakan proses akhir dari penelitian yang 

dilakukan. Sebagai bahan acuan, peneliti menerapkan proses pengolahan data 

menurut pendapat Sugiyono, yaitu setelah seluruh data terkumpul maka proses 
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pengolahannya dapat dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, display 

data, dan conclusion drawing/verification sebagai berikut : 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna 

jawaban, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan 

substansi maksudnya kemudian digolongkan kedalam bagian-bagian 

pokok atau subpokok penelitian yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

2. Display Data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui 

bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut 

sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat disajikan pada 

laporan akhir penelitian. 

3. Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dan verfikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang akurat. 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi yaituteknik 

menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang 

ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan 

pembandingan terhadap data yang ada. Sanafiah Faisal (2001) menyatakan bahwa 

triangulasi dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri 

dari sumber, metode dan waktu. Pengujian keabsahan data dalam penelitian 

menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu: 

1. Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. 

2. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian. 

 

 

 

 


