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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di bab sebelumnya, 

maka jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi dan menggunakan 

kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi 

tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan 

oleh individu maupun kelompok pada permasalahan social atau manusia.
25

 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.
26

  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian bertempat 

di kantor BAZNAS Kabupaten Gresik yang beralamat di kantor Bupati 

Gresik. Jl Dr, Wahidin SH No. 245 Gresik. 

C. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan 

                                                 
25

 Jhon W Creswell, 2014. “Penelitian Kualitatif & Desain Riset”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.
27

 Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data 

yang kita butuhkan atau sumber data kedua sesudah sumber data primer.
28

 

Dalam penelitian ini, data terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data Primer diambil dari informan-informan terutama amil zakat 

BAZNAS dan para muzaki serta mustahiq zakat . Data ini terutama 

untuk melengkapi informasi terkait penerapan kebijakan zakat 

profesi di BAZNAS Kabupaten Gresik   

2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada di BAZNAS 

Kabupaten Gresik 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitain ini 

menggunakan triangulasi penelitian, yaitu dokumentasi, wawancara dan 

observasi. Teknik pengumpulan data ini sebagai berikut: 

1. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

biasanya berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
29

 Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber data yang 

tersedia dari dokumen resmi dari BAZNAS Kabupaten Gresik, selain 
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itu peneliti juga mengumpulkan data lain dari buku ataupun jurnal yang 

sesuai dengan topic pembahasan. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan instrumen pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 

responden oleh pengumpul data dengan tujuan untuk memperoleh 

jawaban secara langsung dari responden sehubungan dengan obyek 

penelitian, sehingga dapat memperoleh infromasi yang valid denga 

bertanya langsung kepada responden.
30

 Di sini peneliti melakukan 

wawancara langsung dengan beberapa responden dengan kriteria 

sebagai berikut: 

a. perwakilan amil zakat BAZNAS Kabupaten Gresik. 

Kriteria: bekerja sebagai amil zakat di BAZNAS Kabupaten 

Gresik. 

b. Muzakki. 

Kriteria: mereka yang menyalurkan dana zakatnya di BAZNAS 

Kabupaten Gresik. 

c. Mustahik 

Kriteria: mereka yang menerima dana zakat dari BAZNAS 

Kabupaten Gresik yang sesuai dengan 8 golongan dalam Al 

Qur’an. 
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3. Observasi  

Observasi adalah pengamatan atas fenomena di lapangan melalui 

kelima indra peneliti.
31

 Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

pengumpul data, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk melihat 

keadaan yang terjadi dilapangan. 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi 

dan klasifikasi. Perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang 

secara spesifik tentang hubungan antar perubah. Pada tahap yang pertama 

yang dilakukan adalah seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian 

diklasifikasikan menurut kategori tertentu.
32

 

Teknik analisa data adalah proses kategori urutan data, 

mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, 

yang membedakannnya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang 

signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan 

analisis diantara dimensi-dimensi uraian. Analisis data merupakan proses 

pengurutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari 

catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, 

dan lain-lain, dan pekerja analisis data adalah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan dan memberikan suatu kode tertentu dan 

mengkategorikannya, pengelolaan dan data tersebut bertujuan untuk 
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menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori 

substansi
33

. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif. 

Analisis data merupakan cara atau langkah mengolah data. Analisis data ini 

sangat penting dilakukan karena akan dapat diketahui manfaatnya terutama 

dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini dan mencapai tujuan akhir 

penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh
34

. Proses analisis data dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 3. 1Proses Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar diagram alur teknik analisis data dapat dijelaskan satu 

persatu sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Merupakan proses penilaian, pemilihan, pemusatan perhatian, dan 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari 
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lapangan lalu direduksi oleh peneliti dengan cara pengkodean dan 

klasifikasi data dan selanjutnya dilakukan pemilihan terhadap data 

yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahn pada 

fokus penelitian. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di 

lapangan sampai pada laporan akhir secara lengkap tersusun.Kegiatan 

dalam reduksi data meliputi (a) identifikasi, (b) klasifikasi, dan 

kodefikasi data. 

2. Penyajian data (Display) 

Penyajian data dimaksud sebagai sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan tentang adanya penarikan 

kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan melihat penyajian data, 

kita dapat memahami apa yang sedang terjadi, kapan terjadinya dan 

apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti melihat gambaran secara keseluruhan bagian-bagian tertentu 

dari penelitian sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. 

Penyajian data dalam penelitian dapat berupa tabel, gambar, skema 

atau matriks dan dalam bentuk teks naratif yaitu kumpulan kalimat 

singkat agar lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. 

Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk mengelompokkan 

data yang telah direduksi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan 

informasi yang komplek menjadi informasi yang sederhana dan 

selektif serta membantu pemahaman tentang maknanya dan 

kemungkinan untuk mengambil kesimpulan. Dalam hal ini peneliti 

menyajikan teks naratif yang didukung data sebagai informasi 
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yang terseleksi dan sederhana dalam kesatuan bentuk (gestalt) 

yang kuat. Penyajian data pada masing-masing kasus didasarkan 

pada fokus penelitian yang mengarah pada kesimpulan sementara 

yang tertulis dalam temuan penelitian. 

3. Verifikasi atau menarik kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari data-data yang telah 

dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat ditarik kesimpulan-

kesimpulan. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan selama 

penelitian berlangsung.  

Verifikasi merupakan kegiatan analisis yang lebih dikhususkan 

pada penafsiran data yang telah disajikan atau peneliti mencari 

makna secara menyeluruh (holistic meaning) dari berbagai 

preposisi yang telah ditentukan. Makna menyeluruh sebagai suatu 

kesimpulan memerlukan verifikasi ulang pada catatan lapangan 

atau diskusi teman sejawat sehingga terbentuk kesepakatan 

intersubyek. Penarikan kesimpulan merupakan langkah awal dalam 

membuat kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan ini masih 

bersifat umum dan untuk mendapatkan verifikasi data tersedia dalam 

kesimpulan akhir.35  
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