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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan 

sistematis, yang berkaitan dengan Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Sugiono menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data 

dilakukan pada natural setting (kondisi yang dialami). Dan peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan). (Anggito & 

Setiawan, 2018:8) 

Jadi, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Pendistribusian Zakat 

Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasinya mudah 

dijangkau khususnya dalam memperoleh informasi dan mengambil data agar 

penelitian dapat berjalan lancar, baik dan lokasi ini secara faktual menjadi sumber 

data primer. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Waktu yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data awal dilakukan 

sebelum mengajukan judul ini yaitu pada bulan Desember 2020. Kemudian 
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setelah diterimanya judul ini peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 02 

Maret 2021 dan dilanjutkan hingga pengumpulan data selesai dilakukan. 

3.3 Partisipan Penelitian 

Partisipan penelitian merupakan seseorang yang dapat ikut berperan dalam 

suatu kegiatan, seminar ataupun organisasi sehingga seseorang tersebut dapat 

menerima dan mendapat suatu informasi tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini, 

peneliti memilih beberapa yang dapat menjadi partisipan atau subjek penelitian 

diantaranya yaitu: 

Subjek penelitian yang akan diperoleh dari hasil wawancara (interview) yaitu 

beberapa pengurus BAZNAS diantaranya: Kepala Pimpinan BAZNAS, Kepala 

bagian pengumpulan dan Kepala bagian pendistribusian BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Tenggara dan 10 orang mustahiq dari 2.139 orang yang berada di 

wilayah kota Kendari. 10 orang mustahiq terbagi dalam 8 asnaf yang terdiri dari 

orang-orang fakir, miskin, para amil, mu‟allaf, riqab, gharim, fii sabilillah, dan 

ibnu sabil. 10 orang mustahiq tersebut diwakili oleh 1-2 orang kategori. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

informasi dengan cara meninjau dan mengamati secara langsung proses 

pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah dari proses penghimpunan, penyaluran 

sampai dengan pencatatan laporan. 
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3.4.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka baik 

secara individu maupun kelompok. Wawancara dilaksanakan dalam bentuk suatu 

dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. 

Wawancara ini dilakukan secara langsung pada bagian devisi pengumpulan dan 

pendistribusian dengan sekelompok yang berada di dalamnya. (Riyanto & Mohyi, 

2020:82). 

Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara bergulir dan tidak 

berstruktur dengan tidak menggunakan suatu pedoman melainkan suatu pegangan 

seperti pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai bahan informasi. Adapun 

beberapa narasumber dari proses wawancara ini adalah: 

1.  Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Kepala bagian pengumpulan dan kepala bagian pendistribusian zakat. 

3. 10 orang mustahiq yang telah menerima zakat dari BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Tenggara yang terbagi dalam 8 asnaf dengan diwakili masing-

masing 1 sampai 2 orang kategori. 

3.4.3 Dokumentasi dan Studi Dokumen 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa 

catatan, transkip, data-data muzakki, mustahiq, data-data penyaluran zakat, 

sejarah, tujuan, visi dan misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara serta foto 

pengambilan data yang dilakukan dilokasi penelitian. 

Menurut Herdiansyah (2010) studi dokumen merupakan salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen 
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yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang 

bersangkutan.  

3.3  Instrumen Penelitian 

Dalam pengumpulan data sebuah penelitian diperlukannya alat bantu sebagai 

bahan instrument. Instrumen yang utama dalam pengumpulan data adalah 

manusia itu sendiri. Dengan cara melihat, mengamati, mendengar, bertanya dan 

mengambil data-data penting. Selain dibutuhkan instrumen utama, peneliti juga 

membutuhkan instrumen lainnya. Berikut beberapa instrumen yang diperlukan 

dalam suatu penelitian diantaranya: 

1. Alat Rekam, adalah suatu alat yang digunakan untuk merekam kejadian-

kejadian yang berlangsung saat berada dilapangan. Baik dalam bentuk 

foto, video maupun suara yang dimana data-data itu dikumpulkan sebagai 

bagian dari bahan observasi. 

2. Alat bantu tulis, seperti pulpen dan buku tulis untuk mencatat informasi 

yang di dapatkan dari beberapa sumber ataupun responden. 

3. Pedoman dalam melakukan wawancara dan observasi. 

3.6  Teknis Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Berdasarkan konsep analisis data kualitatif, maka data yang diperoleh 

dikumpulkan dan diproses dengan menggunakan analisis deskriptif melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut : 

3.6.1 Redukasi Data  

Data yang diperoleh dari laporan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Meredukasi data berarti merangkum, memilih 



38 
 

  

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

Serta menggunakan hal-hal yang penting yang berhubungan dengan fokus dan 

masalah penelitian. 

3.6.2 Penyajian Data  

Yakni menyajikan data untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan peneliti melakukan secara terus-menurus dalam 

mengumpulkan data-data lapangan. Dari mengumpulkan data, mencari alur sebab 

akibat, penjelasan-penjelasan mengenai hal yang akan diteliti agar tidak 

menghadirkan unsur-unsur kesalahpahaman yang dapat mengurangi objek dan 

subjek peneliti. 

Dari data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu dengan mengelolah data dari apa yang telah diperoleh selama 

penelitian berlangsung dan dapat memberikan gambaran objek selama penelitian 

secara aktual dan terperinci. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban 

dari informan yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data yang ada untuk 

kepentingan pengecekan atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada 

(Firdaus & Zamzam, 2018:108) 
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Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar dari data yang ada untuk kepentingan pengecekan atau 

sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan untuk 

mengecekan keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu. Jadi 

dalam pengujian keabsahan data penelitian ini, peneliti mengunakan 3 (tiga) 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi 

waktu:  

3.7.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan dan mengecek kembali 

tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui 

alat dan waktu yang berbeda. 

3.7.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi metode yaitu dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dengan demikian data yang telah 

dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik 

yang sesuai dengan penelitian ini. 

3.7.3 Triangulasi Waktu 

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. 

 

 

 

 

 


