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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field ressearch (penelitian lapangan) yaitu 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data 

yang relevan.
1
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu 

penelitian yang mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa atau tempat 

tertentu dengan rinci dan mendalam. 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi utama penelitian ini adalah di Desa Tembok Banjaran, 

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Alasan penulis melakukan penelitian 

di Desa Tembok Banjaran karena mayoritas perekonomian warga 

Muhammadiyah di wilayah tersebut sudah tergolong maju akan tetapi zakat 

yang diperoleh LAZISMU di cakupan wilayah tersebut masih rendah. Untuk 

mendukung penelitian penulis juga melakukan penelitian di LAZISMU PDM 

yang terletak di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl. A. Yani Desa Procot, 

Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Alasan penulis melakukan penelitian di 

LAZISMU PDM karena di ranting Muhammadiyah Desa Tembok Banjaran 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 17. 
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tidak terdapat LAZISMU, meskipun di cabang Muhammadiyah Adiwerna 

terdapat LAZISMU tetapi disana hanya untuk tempat mengumpulkan zakat 

yang terkumpul dari masjid-masjid di ranting untuk selanjutnya diserahkan 

kepada LAZISMU PDM. 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:
2
 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber 

yang ada di lokasi penelitian/objek penelitian yang mengetahui jelas 

mengenai masalah yang sedang diteliti. Data diperoleh dengan melakukan 

wawancara dengan narasumber yaitu: 

a. Warga Muhammadiyah Desa Tembok Banjaran yang ditentukan 

dengan cara purposive sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
3
 

b. Pengurus LAZISMU PDM. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan seperti dari jurnal-jurnal, 

buku dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

                                                           
2
 Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2006, Cet. 2, hlm. 122-123. 
3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 218-

219. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah total dari semua objek yang memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini 

adalah warga Muhammadiyah yang bertempat tinggal di Desa Tembok 

Banjaran sebanyak 250 orang. Informasi ini diperoleh dari wawancara dengan 

pengurus Muhammadiyah Ranting Desa Tembok Banjaran. 

Sampel adalah bagian populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu 

dan memiliki karakteristik jelas dan lengkap. Sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan cara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu.  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 10 dimana dua di 

antaranya merupakan pengurus LAZISMU PDM dan delapan lainnya 

merupakan narasumber yang telah memenuhi karakteristik yaitu warga 

Muhammadiyah berusia 25 sampai 60 tahun yang sudah mempunyai 

pekerjaan serta yang sudah pernah dan belum pernah berzakat melalui 

LAZISMU PDM. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpul data dengan melakukan 

pencatatan terhadap setiap gejala (perilaku, kondisi, kegiatan, peristiwa) 

yang dapat diamati (dengar, lihat, raba). Ciri dari teknik pengamatan 

adalah pengamatan terkait dengan gejala yang sedang berlangsung, 

membutuhkan waktu yang relatif lama, dan bersifat obyektif karena 

adanya pengamatan langsung terhadap gejala.
4
 Observasi yang peneliti 

lakukan dimaksudkan untuk mencari informasi dan data terkait zakat, 

infak dan sedekah di LAZISMU PDM. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
5
 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak pengurus 

LAZISMU PDM untuk mengetahui profil lembaga, struktur organisasi 

serta manajemen pengumpulan dan pengelolaan perolehan zakat di 

                                                           
4
 Ismail, Nawari, Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam, Yogyakarta: Lembaga Penerbit Samudra 

Biru, 2015, hlm. 78 
5
 Bungin, Burhan, Ibid., hlm. 126. 
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LAZISMU PDM. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan warga 

Muhammadiyah desa Tembok Banjaran yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai pengetahuan tentang LAZISMU PDM, 

minat, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan dalam membayar 

zakat di LAZISMU PDM. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari 

buku-buku, catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat, agenda dan yang lainnya.
6
 Dalam penelitian ini selain sumber data 

dari literatur berupa buku juga dari jurnal, selain itu juga didapat dari 

arsip atau pun dokumen lain di LAZISMU PDM. 

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini keabsahan data dicocokkan kembali benar tidaknya 

menggunakan teknik member checking serta teknik triangulasi. Member 

checking adalah proses di mana peneliti mengecek atau memastikan data yang 

diperoleh kepada pemberi data. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data atau belum. 

Data dikatakan valid dan dapat dipercaya apabila data tersebut 

disepakati oleh pemberi data. Tetapi apabila data yang disajikan oleh peneliti 

                                                           
6
 Soewadji, Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2002, hlm. 160. 
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tidak disepakati oleh pemberi data karena terdapat perbedaan yang sangat 

tajam maka peneliti harus merubahnya dan menyesuaikan dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. 

Triangulasi adalah pengecekan data yang didapat dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu serta dilakukan pada sumber data, teknik 

pengumpulan data dan waktu pengumpulan data. Dapat disimpulkan bahwa, 

triangulasi dilakukan untuk pengecekan terhadap data yang diperoleh dari 

berbagai sumber dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, 

wawancara dan dokumentasi dalam waktu yang beda. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut akan diolah dan 

dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu 

dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh selama proses penelitian. 

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, analisis terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Adapun penjelasan tentang tiga alur kegiatan tersebut sebagai berikut:
7
 

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan strategi pengumpulan 

data yang tepat. 

                                                           
7
 Satori, Djam’an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 

218-220. 
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2. Reduksi data, yaitu sebagai proses menyeleksi, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan data di lapangan agar memperjelas gambaran dan 

mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. 

3. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif data yang disajikan dapat 

berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

lainnya. Dengan begitu data akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah 

untuk merencanakan kerja selanjutnya. 

4. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu langkah terakhir dalam proses 

analisis data di mana data yang telah diteliti ditarik kesimpulannya 

sehingga mendapatkan sebuah temuan baru yang memperjelas temuan 

pada penelitian sebelumnya atau menjadi temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah diteliti. Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek. 

 

 

 

 

 

 


