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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian  

Adapun objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara 

yang merupakan salah satu propinsi di Jawa Tengah, dimana di Kabupaten 

Banjarnegara ini  terdapat Badan amil zakat nasional yang dapat 

membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat 

Kabupaten Banjarnegara melalui mekanisme pengumpulan dan 

pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). 

 

B. Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua data : 

pertama, menggunakan data primer yang merupakan data yang 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung. kedua, merupakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan berasal dari 

literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dimana 

pengumpulannya dilakukan oleh pihak lain. Data-data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah data yang telah dipublikasikan di masyarakat 

dan dapat dipertanggung jawabkan keakuratannya. Sumber data berasal 

dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjarnegara 
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C. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yangmempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

1999:55). Dalam penelitian ini semua populasi akan dijadikan target 

sampel penelitian. Pengertian sampel sendiri adalah bagian dari populasi 

yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode non-probabilitas dengan convenience sampling. 

Artinya pengambilan sampel tidak harus proporsional terhadap 

populasidan pemilihan sampel sesuai dengan preferensi peneliti. 

Keunggulan dari metode ini adalah tidak memerlukan daftar populasi yang 

panjang. Metode sampel inisesuai digunakan untuk penelitian eksploratif 

(penelitian untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya 

masih baru) sebagai pendahuluan. Data yang akan dianalisis diperoleh dari 

hasil survei lapangan. 

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diteliti sebanyak 80 

responden/sampel. Perincian responden pada masing-masing alat analisis 

yang digunakan sebagai berikut : pertama analisis regresi sederhana, 

sebanyak 50 responden mustahiq BAZNAS kabupaten banjarnegara. 

Kedua analisis skala Likert, sebanyak 30 responden muzakki BAZNAS 

kabupaten Banjarnegara. Jumlah responden/sampel ini diharapkan dapat 

mencerminkan kondisi riil populasi. 



36 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini, diperoleh dengan 

menggunakan teknik yaitu: 

a) Studi pustaka, dengan cara mengkaji berbagai literatur (buku bacaan) 

yang relevan dan sumber-sumber lain seperti, artikel, makalah-makalah, 

dokumen-dokumen dan media cetak atau dengan mengakses internet yang 

digunakan untuk penelitian ini agar memperoleh landasan teori yang 

relevan. 

b) Dokumentasi, dengan cara mengumpulkan arsip-arsip, data catatan dari 

lembaga statistik laporan keuangan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat 

(BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara, serta berbagai literatur baik buku, 

jurnal maupun makalah atau badan resmi seperti Badan Pusat Statistik. 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1) Zakat Yang Diterima Mustahiq 

Yaitu jumlah uang yang di terima oleh mustahiq dari dana zakat yang di 

distribusikan oleh Badan Amal Zakat Kabupaten Banjarnegara.  

2) Pendapatan Mustahiq 

Yaitu Pendapatan Mustahiq diluar dari pendapatan yang di terima dari 

zakat, pendapatan mustahiq pada variabel ini di hitung sebelum Mustahiq 

mendapatkan zakat dari Badan Amal Zakat Kabupaten Banjarnegara,  
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F. Metode analisis data 

Di dalam penelitian ini digunakan analisis kuantitatif, analisis kuantitatif 

dilakukan dengan menguraikan seluruh data maupun informasi yang 

diolah dengan alat analisis yang digunakan. 

Untuk itu dalam studi ini digunakan alat analisis sebagai berikut : 

a) Menghitung Perkembangan/Pertumbuhan Pengelolaan Dana ZIS 

Digunakan untuk mencari persentase perkembangan/pertumbuhan sebagai 

pembanding dari tahun ke tahun. Mencari perkembangan BAZ/LAZIS 

dengan melihat pertumbuhan cara pengumpulan dan pendistribusian dana 

ZIS. 

Dengan rumus sebagai berikut: 

g  

Keterangan : 

g = (growth) (%) 

i = pengumpulan dan pendistribusian 

t = periode waktu 

t-1 = tahun sebelumnya 

b) Analisis Regresi sederhana 

Digunakan untuk mengukur atau mengetahui pengaruh variabel 

independen (x) dalam hal ini adalah pendapatan mustahiq terhadap 

variable dependen (Y) dalam hal ini adalah jumlah dana ZIS yang 
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diterima. Dalam analisis regresi akan diperoleh, uji t test, uji f test, 

persamaan dan determinasi. Uji koefisien regresi secara parsial (uji t test), 

uji t secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen yang terdapat dalam persamaan secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu zakat yang diterima. Taraf 

signifikansi yang digunakan adalah 5%. Kriteria penerimaan Ho atau 

menolak Ha, jika nilai t signifikansi hasil perhitungan lebih kecil (<) dari 

taraf signifikansi 0,05, maka menolak Ho dan menerima Ha (Mason, 

1999). 

Uji koefisien regresi (uji f test), digunakan untuk mengetahui apakah 

variable independen berpengaruh terhadap jumlah dana zakat yang 

diterima. Kriteria penerimaan Ho atau menolak Ha, jika nilai f signifikan 

hasil perhitungan lebih kecil (<) dari taraf signifikan 0,05, maka menolak 

Ho, jika f signifikansi lebih besar dari (>) tingkat signifikansi yang 

digunakan maka menerima Ho (Mason,1999). 

Pengujian koefisien determinasi (R2), pengujian koefisiensi determinasi 

(R2) dilakukan untuk mengetahui tingginya derajat hubungan antara 

semua variabel independen (x) terhadap variabel dependen (Y). 

Kecocokan model akan baik apabila R2 semakin besar atau semakin 

mendekati nilai satu, maka pengaruh dari kedua variabel akan semakin 

besar. 

Secara matematis persamaan regresi linear untuk penelitian ini adalah : 
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Y = a + bx + e 

Y =  zakat yang diterima mustahiq 

X =  pendapatan mustahiq 

a = konstanta 

b = koefisien 

e = standart eror 

 

c) Analisis Skala Likert J. 

Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

tentang objek atau fenomena tertentu.Untuk dapat mengukur maka 

digunakan bantuan questioner untuk mempermudah dalam melakukan 

survei. Skala Likert J. memiliki dua bentuk pernyataan yaitu: pernyataan 

positifi dan pernyataan negatif. Pernyataan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, 

dan 1, sedangkan untuk pernyataan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. 

Berikut merupakan contoh dari pernyataan: sangat puas/SP dengan nilai 5, 

puas/P dengan nilai 4, cukup puas/CP dengan nilai 3, kurang puas/KP 

dengan nilai 2, tidak puas/TP dengan nilai 1. Dengan demikian nantinya 

dapat diketahui sejauh mana tingkat kepuasan para muzakki pada Badan 

Amal Zakat di tempat mereka mendonorkan uangnya. 

 

 


