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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

yang dilakukan ini juga termasuk tipe penelitian dekriptif. Sementara metode 

penelitian kualitatif itu sendiri adalah metode penelitian yang sistematis yang 

digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa 

ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil 

penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran 

kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.39 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi 

mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang 

ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, 

melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan 

variabel-variabel yang diteliti.40 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 

melakukan survei kepada sejumlah populasi dan objek penelitian dengan 

mengambil sejumlah sampel tertentu, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 

                                                           
39 Prastowo Andi, Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2014, Hlm. 24 
40 Mardalis, Metode Penelitian suatu pendekatan proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, Hlm, 26 
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psikologis. Artinya, peneliti terjun ke lapangan tanpa di bebani atau diarahkan 

oleh teori. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian Islamic studies 

dengan pendekatan ortopraksi yaitu melihat Islam sebagai gejala sosial.41 

 

B. TEMPAT PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri, yang beralamatkan 

di  Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Alasannya karena BMT ini merupakan salah satu lembaga 

keuangan mikro yang peduli dan turut serta dalam pemberdayaan umat dan 

menyentuh masyarakat. BMT Bina Ihsanul Fikri juga mempunyai banyak 

cabang yang tersebar diseluruh penjuru Provinsi Yogyakarta, sehingga 

penghimpunan dan penyaluran zakat, serta pemberdayaan masyarakat lebih 

luas. 

 

C. SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN 

1. Subyek Penelitian 

 Yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah individu yang 

dimintai informasi oleh penulis untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan mengenai masalah yang diteliti. Subyek penelitian ini adalah 

karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta 

 

                                                           
41 Bakri, Syamsul, Pendekatan-pendekatan Dalam Islamic Studies, DINIKA; Journal of Islamic 
Studies. (Vol). 12, 2014 
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2. Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah yang menjadi titik perhatian dari 

penelitian. Jadi yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah kegiatan 

penghimpunan serta penyaluran dana ZIS untuk program pemberdayaan 

masyarakat mandiri yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri 

Yogyakarta. 

 

D. JENIS DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Jenis Data 

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data primer, adalah jenis data utama yang digunakan penulis untuk 

mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan 

data primer adalah dokumen yang berkaitan dengan distribusi 

zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) di BMT Bina Ihsanul Fikri, serta 

juga hasil wawancara dengan karyawan dan pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan dan penyaluran zakat di BMT Bina Ihsanul 

Fikri Yogyakarta. 

b. Data sekunder, adalah data pendukung yang menguatkan data 

primer. Yang termasuk dalam data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dari 

literature-literature atau bacaan yang relevan. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan relevan, maka dibutuhkan 

metode-metode yang sesuai, yaitu sebagai berikut: 

a. Metode Interview atau Wawancara 

 Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan antara 2 orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan– 

keterangan.42 

 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data, yang berkaitan dengan distribusi zakat, infaq, 

dan shadaqoh (ZIS) di BMT Bina Ihsanul Fikri, baik dengan 

karyawan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

dan penyaluran zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 

b. Metode Observasi 

 Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan, cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala– 

gejala yang diselidiki.43 Observasi yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah melakukan pengamatan terkait kegiatan baitul maal pada 

BMT Bina Ihsanul Fikri dalam penghimpunan dan penyaluran 

zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS). 

 

                                                           
42 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,  2009), hlm. 83. 
43 Ibid., Hlm. 70 
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c. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan  data 

yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Kelebihan teknik 

dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap  pakai, serta 

hemat biaya dan tenaga.44 Metode ini melakukan pengumpulan 

dokumen-dokumen yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental yang lain.45 

 Metode ini digunakan peneliti  untuk mengumpulkan data 

yang dipakai sebagai sumber  penelitian yaitu  yang berkaitan 

dengan sejarah perkembangan BMT Bina Ihsanul Fikri, profil 

lembaga, data jumlah dana zakat, infaq, dan shadaqoh, serta 

penerima zakat, infaq, dan shadaqoh, dan data lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Data kualitatif adalah semua bahan, keterangan dan fakta-fakta yang 

tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis karena berwujud keterangan 

verbal (kalimat dan kata). Selain itu data kualitatif lebih bersifat proses. 

Analisis data mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu 

penelitian. Dengan menganalisa data, data yang diperoleh akan memiliki 

                                                           
44 Mahi M.  Hikmat,  Metode Penelitian  dalam Perspektif Ilmu  Komunikasi dan Sastra, Hlm. 83 
45 Abdullah Boedi dan Ahmad Saebani, Beni, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah, 
Bandung: Pustaka Setia, 2014, Hlm. 213 
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makna penting, serta berguna dalam penyelesaian permasalahan yang ada 

dalam penelitian.46 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mngurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.47 

Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan dianalisis 

dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan analisis data kualitatif 

adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi.48 

1. Reduksi data (Data Reduction), Reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, 

dan transformasi data “kasar” yang muncul dari càtatan-catatan tertulis 

di lapangan. Langkah ini dimaksudkan sebagai langkah atau proses 

mengurangi atau membuang data yang tidak perlu. Penyederhanaan, 

memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang diperoleh. 

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Penulis akan 

melakukan reduksi data dengan mendiskusikannnya kepada orang lain 

yang dipandang ahli dalam masalah penyaluran dana baitul mal pada 

                                                           
46 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, Hlm, 237 
47 Ibid., Hlm, 240 
48 Ibid., Hlm, 243 
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BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta ini sehingga wawasan akan 

berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai 

temuan dan pengembangan teori yang signifikan. 

2. Penyajian data (data display), yaitu menyajikan data untuk melihat 

gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian 

tersebut. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi pada BMT Bina Ihsanul Fikri dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti- 

bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang disebut 

verifikasi data. Kesimpulan dapat dilakukan di awal dan 

berkemungkinan berubah seiring perkembangan di BMT Bina Ihsanul 

Fikri yang didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten, sekaligus 

dapat mejawab rumusan masalah di awal penelitian. 
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F. TEKNIK PENGECEKAN KEABSAHAN DATA 

 Keabsahan data merupakan mendemontrasikan nilai yang benar, 

menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, serta memperbolehkan 

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.49 

 

Bagan 2. 1 Metode Triangulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Boy S. Sabarguna, 2008 

 

 Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, 

sebagai pengecekan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi merupakan 

suatu pendekatan terhadap pengumpulan data, dengan mengumpulkan bukti 

                                                           
49 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004, Hlm. 
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secara saksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda dan berdiri sendiri–

sendiri, dan sering kali juga dengan  alat  yang  berbeda–beda  (contoh: 

membandingkan kesaksian lisan dengan catatan tertulis), atau mengacu pada 

perspektif teoritis yang berbeda.50 

 

Bagan 2. 2 Metode Triangulasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Boy S. Sabarguna, 2008 

 

 

 

                                                           
50 Boy S. Sabarguna, Analisis pada Penelitian Kualitatif, Jakarta: UI Press, 2008, Hlm. 25 
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