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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam rangka 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penggunaan suatu 

metode sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah
51

. Guna mempermudah

dalam melakukan penelitian, maka dalam penelitian ini digunakan metode sebagai 

berikut: 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data 

tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya
52

. Jenis penelitian ini

menggunakan kualitatif dikatakan demikian karena penelitian yang dilakukan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber 

penelitian yaitu orang-orang atau perilaku yang diamati. 

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah  kajian yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang muncul dalam kesadaran, mendeskripsikan apa 

yang dipahami seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya. 

51
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 2013), 2 

52
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung; 2004), 131. 
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Fenomenologi dikaitkan dengan pengalaman manusia yang telah dirasakan 

dan dapat berupa fenomena
53

. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi 

penggunaan pendekatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti melakukan wawancara dengan manajemen Lembaga Inisiatif  

Zakat Indonesia (IZI) Surabaya terkait seberapa banyak muzakki yang 

mempercayai Lembaga sehingga menyalurkan dananya ke Lembaga. 

b. Peneliti mengamati perilaku muzakki membayar zakat dan infaq di 

Lembaga IZI cabang Surabaya. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perilaku 

muzakki membayar zakat dan infaq. Peneliti ingin memahami lebih dalam lagi 

terkait perilaku muzakki sehingga yakin membayar zakat dan infaq di Lembaga 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). 

 

D. Metode Pengumpulan Data   

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber 

yang beragam yakni melalui data primer dan data sekunder dengan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut  

1) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam 

metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada 

subjek penelitian
54

. Wawancara disini ditujukan kepada pihak 

manajemen pada Lembaga IZI untuk mendapatkan informasi 

                                                             
53
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mengenai data jumlah muzakki IZI Cabang Surabaya, perkembangan 

IZI Cabang Surabaya dan sebagainya. Wawancara juga ditujukan 

kepada pihak muzzaki yang mempercayai IZI sebagai Lembaga yang 

mengelola dana untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. 

Wawancara dilakukan dengan 5 informan. 1 informan selaku Amil 

dan 4 Informan selaku muzakki diantaranya sebagai berikut : 

Tabel 3.1  

Informan Penelitian 

Informan Penelitian 

No Nama Jabatan Alasan  

1. Ismiatiningsih Manajer EKZ 

(edukasi dan 

kemitraan zakat) IZI 

Sebagai Amil yang 

mengetahui  perilaku 

muzakki 

2. Suherman Pedagang Muzakki yang di anggap 

mampu dalam Berzakat. 

3. Vini   Pegawai kantor Muzakki yang dianggap 

mampu berzakat  

4. Irmawati  Guru swasta dan 

guru les 

Muzakki yang diangap 

mampu dalam berzakat   

5. Watini PNS Muzakki yang dianggap 

mampu dalam berzakat 

2) Observasi 

Observasi digunakan untuk mempertahankan kebenaran ilmiah. 

Observasi lazimnya berkaitan dengan situasi sosial tertentu. Peneliti 

melakukannya dengan cara melihat seberapa banyak muzakki yang 

percaya menyalurkan dananya ke Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dan 

mengumpulkan dokumentasi sebagai data pendukung. Observasi 

dilakukan dengan melihat langsung ke Kantor IZI bagaimana perilaku 

muzakki dalam membayar zakat dan infaq di Lembaga Inisiatif Zakat 

Indonesia cabang Surabaya. 
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3) Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya  barang-

barang tertulis. Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai 

hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya
55

. 

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, buku 

harian, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian.  

Peneliti ingin mendapatkan data tentang profil dan pendayagunaan 

zakat di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia cabang Surabaya. 

 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah pencarian dan pengujian dari sesuatu secara sistematik 

untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kaji, dan hubungannya 

terhadap keseluruhannya
56

.  Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan 

data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan di interpretasikan. menurut Miles 

dan Humberman tahapan analisis data sebagai berikut :
57

 

a. Pengumpulan data 

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apaadanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Data yang 

                                                             
55
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dapat diambil penulis adalah perilaku muzakki dalam membayar 

zakat dan infaq, seberapa banyak muzakki yang mempercayai 

penyaluran dana dan program yang ada di Lembaga Inisiatif Zakat 

Indonesia (IZI). 

b. Reduksi data 

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus 

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran 

yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti 

untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.  

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. 

Adapun data atau   informasi yang relevan yaitu perilaku muzzaki yang 

menyalukan zakat  dan infaq dengan menghilangkan atau memilih data 

yang tidak diperlukan. 

c. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, 

network, cart, atau grafis sehingga data dapat dikuasai. 

Setelah melakukan reduksi data, maka akan diperoleh data atau 

informasi yang dapat disajikan sebagai kesimpulan atau hasil dari 

obsevasi seputar perilaku muzakki menyalurkan dananya. 
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d. Pengambilan keputusan atau verifikasi 

Setelah data di sajikan, dilakukan pengambilan keputusan atau 

verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, 

hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan 

sebagainya. Jadi dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan.  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. 

Gambar 3.1  

Metode Analisis Data 
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