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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode 

meneliti suatu kelompok manusia, subjek, kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu peristiwa masa sekarang yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Sehingga penelitian ini bertujuan mencari sesuatu yang ada dalam sebuah 

kenyataan dari suatu fenomena. (Mardalis,2002, h.53) 

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, tepatnya pada Instansi Badan 

Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari, alamat di jalan Pasaeno, Bende, 

Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan juga Kelurahan Kampung Salo kecamatan 

kendari barat.  

Alasan Penulis melakukan penelitian di Instansi BAZNAS Kota Kendari 

adalah selain Penulis bertempat tinggal di Kota Kendari, BAZNAS merupakan 

Lembaga Amil Zakat yang menerima, menghimpun, dan menyalurkan dana Zakat 

yang tentu dalam hal mencari data/informasi terkait Penelitian ini berhubungan 

erat dengan yang Penulis lakukan saat ini. Dan juga Kampung Salo kecamatan 

kendari barat yang merupakan salah satu tempat pendistribusian BAZNAS Kota 

Kendari menjadi lokasi pengambilan sampel penelitian ini. 

Penelitian ini dilaksanakan sejak proposal ini disetujui oleh pembimbing 

dengan objek penelitian yaitu pihak Instansi BAZNAS Kota Kendari, dan juga 

beberapa sampel Pegawai BAZNAS meliputi Ketua BAZNAS dan jajarannya 
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serta  masyarakat yang merupakan Mustahik yang menerima Bantuan dana dari 

BAZNAS Kota Kendari  pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Kendari. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data adalah hal yang paling utama dalam sebuah penelitian, sebab 

kemapanan data itu kemudian ditentukan oleh sumber data yang kita peroleh. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1 Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama yakni pelaku atau orang-

orang dalam hal ini Pihak Instansi BAZNAS Kota kendari dan juga beberapa 

Mustahik. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dari informasi yang diterangkan 

dalam literatur yang menunjang hasil penelitian seperti, buku, jurnal ilmiah, 

artikel, dokumen-dokumen, ataupun dari internet. Namun dalam penelitian ini, 

data yang akan diambil oleh Penulis lebih kepada menyesuaikan kebutuhan data 

yang akan dipergunakan dan kondisi lapangan yang ada.(Sugiono, 2006, h.4) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Sebagai seorang Penulis maka harus melakukan kegiatan pengumpulan 

data. Kegiatan pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan 

baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-

cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu 

penelitian(Kriyantono: 93). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 
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Penulis adalah penelitian lapangan, yang merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan  

pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu 

dari pihak Penulis. Adapun diantaranya sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang diteliti, (Mardalis, 2003: 

63) proses ini diawali dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti yaitu 

Instansi Baznas Kota Kendari. Setelah tempat penelitian teridentifikasi maka 

akan dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga dapat memperoleh 

gambaran umum tentang sasaran penelitian. (Raco,2010:112) 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban juga 

diberikan secara lisan (Sukmadinata, 2009: 222) jenis wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam yaitu 

dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara langsung bertatap muka 

dengan informa agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. (Husain 

dan Setiady, 2011:73) 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengambil 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, gambar atau karya-karya 

monumental seseorang yang berkaitan dengan topik pembahasan. (Sugiono, 

2010: 329) 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara, observasi, dokumentasi, serta 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan semuanya dapat di 

informasikan pada orang lain. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Display data 

Proses pemilahan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data, dalam 

bentuk uraian yang terinci serta sistematis yang berhubungan dengan fokus 

masalah penelitian. (Sugiono, 2006, h. 35) 

3.5.2 Reduksi data 

Menyusun data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian yang 

lengkap. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan di fokuskan 

pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang di reduksi 

memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. 

Reduksi dapat membantu Penulis dalam memberikan kode untuk aspek-aspek 

yang dibutuhkan. 

3.5.3 Verifikasi data 

Mencari dan menentukan makna terhadap data yang dikumpulkan dengan 

mencari pola, hubungan, permasalahan, perbedaan, dan sistemnya sehingga dapat 

di temukan hal-hal yang substansif dalam penelitian ini. (Sugiono, 2006, h.36) 
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3.6 Uji Keabsahan Data 

Dalam melakukan uji keabsahan data dilakukan dengan melalui 

perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Perpanjangan pengamatan data 

dilakukan dengan pengulangan observasi, wawancara atau interview, dan 

pendokumentasian. Triangulasi terbagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut : 

1. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

2. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara berbeda, yaitu 

dengan melakukan observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. 

3. Triangulasi waktu, yaitu untuk menguji keabsahan data penelitian, penelitian 

menggunakan metode triagulasi waktu, yaitu menggali kebenaran dengan 

menguji  jawaban sumber dengar menanyakan pertanyaan yang sama 

diwaktu yang berbeda. 

  


