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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif 

dengan analisa data kualitatif yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki 

dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pendekatan penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dimaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, 

tindakan dan lain sebagainya.30 

Penelitian pendekatan deskriptif kualitatif ini menggambarkan 

fenomena yang terjadi baik perilaku maupun tulisan yang diamati. 

Pendekatan dilakukan dengan menggambarkan model pengelolaan 

pendistribusan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang. Oleh karena 

itu, tujuan analisis data ini untuk mengumpulkan data bagian-bagian penting 

kemudian dikumpulkan dan saling berhubungan. 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpulan data utama, kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan 

                                                             
30 Sukardi. Metode Penelitian Pendidikan. Cetakan pertama. (Yogyakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2003), 157. 



28 
 

 

dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu 

memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan, peneliti berperan serta 

pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan 

dilapangan.31 

3.3 Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dijadikan tempat dalam penelitian ini adalah 

LAZISMU Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Raya Sengkaling, 

146  Dau, Malang, Jawa Timur 65151. Alasan peneliti memilih lokasi ini 

karena LAZISMU Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga amil 

zakat di Kabupaten Malang. LAZISMU Kabupaten Malang adalah salah 

satu lembaga penghimpun dan penyalur dana zakat. Selain itu LAZISMU 

Kabupaten Malang adalah badan yang memiliki payung hukum yang sah 

oleh pemerintah dan memiliki ruang lingkup skala nasional. 

Berdasarkan alasan pemilihan lokasi tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Model Pengelolaan Pendistribusian Dana 

Zakat Kajian di LAZISMU Kabupaten Malang”. 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber datanya adalah responden, yaitu orang 

                                                             
31 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 

13. 
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yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan.32 

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yaitu : 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

yang diamatai, dicatat untuk pertama kalinya.33 Adapun sumber data 

primer yang dikumpulkan dan diolah oleh penulis secara langsung dari 

lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara pada 

beberapa informan. Pertama, kepada pihak pimpinan dan pengelola 

LAZISMU Kabupaten Malang yang memahami penghimpunan dan 

penyaluran dana zakat. Kedua, karyawan LAZISMU yang melakukan 

kegiatan pendistribusi zakat produktif kepada mustahik. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari pihak 

lain yang bertujuan untuk menganalisis data primer.34 Data sekunder 

biasanya bentuk dokumentasi atau data laporan yang tersedia setiap 

arsip resmi. Data tersebut berupa literatur buku, buku ilmiah, dan buku 

lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian atau dokumen sebagai 

sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti 

                                                             
32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik, (Yogyakarta: 

Renika Cipta, 2010), 172. 
33 Marzuki, Metodelogi Riset (Yogyakarta: BPEE UII, 1689), 55. 
34 Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisni dan ekonomi (Yogyakarta: Erlangga, 

2003), 127. 
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buku dan karya ilmiah yang masih memiliki kaitan dengan masalah yang 

dibahas. 

3.5 Prosedur Pengumpulan  Data 

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sitematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki.35 Peneliti bisa masuk langsung ke 

lingkungan yang ditelitinya atau yang dikenal dengan observasi 

partsipatif. Pada observasi ini, peneliti mengamati kejadian, pose dan 

sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi. Peneliti akan 

mengamati kegiatan yang dilakukan pihak LAZISMU Kabupaten dalam 

mengelola pendistribusian dana zakat. 

2. Wawancara, yaitu pertemuan langsung dengan orang yang 

berkewajiban dalam pengurusan zakat yaitu LAZISMU Kabupaten 

Malang. Proses wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah terstruktur serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk 

mengetahui pengelolaan pendistribusian dana zakat di LAZISMU 

Kabupaten Malang. Adapun pihak yang diwawancarai oleh penulis 

adalah pengurus pada LAZISMU Kabupaten Malang. 

3. Dokumentasi, dokumen atau laporan dalam bentuk rekapan penerimaan 

dan pendistribusian yang di kelola oleh LAZISMU Kabupaten Malang. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ilmiah analisis data merupakan hal sangat penting, 

karena analisis data dapat berguna dalam pemecahan masalah penelitian. 

                                                             
35 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 46. 
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Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah ditulis 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, 

dan sebagainya.36  

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain.37 

Dalam rangka mempermudah peneliti dalam memahami data yang 

diperoleh dan agar data yang yang didapatkan terstruktur dengan baik. Maka 

analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan. Adapun beberapa tahapan 

tersebut yaitu: 

1. Pemeriksaan Data 

Pemeriksaan data merupakan proses penelitian kembali terhadap 

catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. 

Melalu pemeriksaan data diharapkan akan dapat meningkatkan mutu 

data yang akan dianalisis.38 

2. Klasifikasi data 

Dalam hal ini peneliti menyusun data dan mengklasifikasikan data 

yang diperoleh dari hasil wawancara kedalam permasalahan tertentu 

                                                             
36 Moeleong, L.J, Metodelogo Penelitian Kualitatif. Cet 30 (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012),  247. 
37 Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Cet, ke-18, (Bandung: 

Alfabeta, 2013) , 244. 
38 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2006), 168. 
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untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. 

3. Verifikasi 

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin 

validasi data yang telah terkumpul.39 Verifikasi ini dilakukan dengan 

cara menemui narasaber dan memberikan hasil wawancara denganya 

untuk ditagapi apakah sesuai dengan yang diinformasikan. 

4. Analisis  

Proses Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-komparatif yaitu dengan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, kemudian 

memaparkan teoritis dan paraktis (data yang diperoleh melalui 

observasi dan wawancara) yang berkaitan dengan Model Pengelolaan 

Pendistribusian Dana zakat, yang selanjutnya membandingkan antara 

keduanya untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.  

5. Pembuatan Kesimpulan 

Pembuatan kesipulan merupakan tahapan terakhir dalam 

pengelolahan data, yang mana kesimpulan di dapatkan setelah analisis 

data- data yang yang telah didapatkan oleh peneliti. 

                                                             
39 Nana Sudjana dan Awal Kusuma, Proposal penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung; 

Sinar Baru Algnesindo, 2008), hlm. 84 


