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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research, 

yangmana pengumupulan data didapatkan dari lapangan, seperti 

lingkungan masyarakat, lembaga−lembaga dan organisasi kemasyarakatan 

maupun lembaga pemerintahan. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan 

untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata−kata tertulis atau lisan dari 

orang−orang dan dari perilaku yang dapat diamati.1 

Pada penelitian ini kasus dikaji dalam upaya mendeskripsikan 

secara mendalam bagaimana strategi pemberdayaan petani dan nelayan 

pada program ekspedisi zakat Maluku oleh Lazismu−Baznas dan 

menganalisis capaian SDGs dari program tersebut. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Dengan 

pendekatan sosiologis kita dapat memandang atau memahami 

gejala−gejala sosial disekitar kita, kita dapat mengetahui bagaimana 

hubungan antara individu dengan lingkungan atau individu dengan 

                                                           
1Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

hlm. 4. 
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individu. Bagaimana lingkungan mempengaruhi individu atau sebaliknya, 

individu mempengaruhi lingkungan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Maluku, di Dusun Huameteno Negeri Sepa 

Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah untuk wawancara pada 

kelompok tani dan MPM, sedangkan untuk objek penelitian nelayan berlokasi 

di Negeri Kulur, Saparua. Selain itu lokasi pada penelitian ini juga dilakukan 

di kantor Lazismu Pusat Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta. 

C. Informan Penelitian 

Informan pada penelitian dilakukan pada pelaksana program, yaitu tim 

program Ekspedisi Zakat untuk Maluku dari Lazismu, khususnya Project 

Manager dan Project Officer I, Pendamping Petani, PIC Nelayan, serta petani 

dan nelayan Maluku yang diberdayakan.  

Diantaranya ialah sebagai berikut: 

1. Project Manager  : DR. Mahli Zainuddin Tago, M.Si. 

2. Project Officer I  : Aditya Reffiyanto 

3. Pendamping Petani  : Abdul Latif Kelihu 

4. Kelompok Petani 

a. Lestari   : Rustam Yunus 

b. Fajar   : Rusli Sopolatu 

c. Usaha Bersama  : Irwan Bugis 
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d. Pelita   : Mustakim Bugis 

5. PIC Nelayan   : Isran Tuhuleley 

6. Nelayan    

a. Kelompok I  : Pak Deni 

b. Kelompok II  : Pak Kaston 

c. Kelompok III  : Pak Zainul 

D. Teknik Penentuan Informan  

Dalam penelitian ini penentuan informan ditentukan dengan teknik 

purposive. Teknik purposive merupakan teknik pengambilan informan yang 

sumber datanya didasarkan atas pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu. 

Misalnya orang tersebut dianggap paling  mengetahui hal−hal yang penting 

untuk pertanyaan penelitian.2 Sehingga teknik purposive ini adalah teknik 

yang tepat dalam mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan pemberdayaan 

petani dan nelayan pada program ekspedisi zakat Maluku Lazismu−Baznas 

serta capaian SDGs atas pelaksanaan program tersebut.  

  

                                                           
2Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 368. 
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E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data  

a. Primer 

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan oleh 

peneliti secara langsung. Dalam penelitian ini data primer didapatkan 

melalui wawancara kepada pihak tim pelaksana Program Ekspedisi 

Zakat untuk Maluku yang diamanahkan kepada Lazismu pusat dan 

kepada petani dan nelayan yang diberdayakan. 

b. Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua, yang 

didapatkan oleh peneliti dari sumber lain. Pada penelitian ini data 

sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku, jurnal, artikel, 

laporan publikasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini. 

2. Teknik pengumpulan data  

a. Observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.3 Dalam penelitian 

ini penulis terjun langsung untuk pengumpulan data dan informasi di 

Lazismu pusat. 

                                                           
3Suratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2003), hlm. 89. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode penelusuran historis lembaga 

yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini 

dokumentasi yang digunakan adalah latarbelakang pembentukan 

program dan pelaksanaan program pemberdayaan petani dan nelayan. 

c. Wawancara  

Wawancara merupakan metode penggalian data dengan 

percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu.4 Pada 

penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur, teknik ini dipilih karena dinilai dapat memberikan 

informasi yang lebih terarah tentang pertanyaan penelitian. Dalam hal 

ini wawancara dilakukan pada penanggungjawab atas program yang 

dijalankan Lazismu, yaitu tim program Ekspedisi Zakat untuk Maluku 

khususnya Project Manager dan Project Officer I, pendamping petani, 

PIC nelayan, serta petani dan nelayan diberdayakan yangmana dapat 

memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. 

  

                                                           
4Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial dan Agama, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 172.  
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F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar−benar merupakan 

penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.5 Dalam 

pengecekan data peneliti menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data yang didapatkan untuk pengecekan dan perbandingan 

data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memastikan bahwa data yang 

didapatkan dari Lazismu Pusat terkait informasi pemberdayaan petani dan 

nelayan Maluku pada program ekspedisi zakat Maluku merupakan data yang 

valid, dengan melakukan wawancara langsung kepada pelaksana program 

pemberdayaan tersebut yaitu petani dan nelayan.  

G. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan 

model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil 

penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus−menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. 

  

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2007), hlm. 320. 
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Gambar 2. Komponen−komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles dan Huberman dalam buku Sugiono 

Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk 

mengumpulkan data dari informan secara langsung, maupun dari 

dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. Dalam penelitian ini seluruh informasi mengenai program 

pemberdayaan petani dan nelayan yang telah dilakukan oleh 

Lazismu−Baznas dikumpulkan kemudian diidentifikasi 

berdasarkan indikator pencapaian SDGs. 
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2. Reduksi Data 

Dengan reduksi data meliputi proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data. Ketika sedang berlangsung 

pengumpulan data, reduksi data dilakukan dengan membuat 

ringkasan atas catatan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam 

mereduksi data penelitian, penyusun mengumpulkan data tentang 

program kerja dan kegiatan yang dilakukan dalam program 

pemberdayaan petani dan nelayan. Data yang diperoleh 

diantaranya berupa catatan dari hasil observasi, dokumentasi 

kegiatan, dan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. 

Penyusun kemudian menyeleksi data penting untuk dipergunakan 

untuk menyusun hasil penelitian berikutnya. 

3. Penyajian Data 

Data yang didapat kemudian disajikan dalam suatu 

rangkaian organisasi informasi, narasi yang mendeskripsikan atas 

kemungkinan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian di 

sini berupa rangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan 

sistematis, sehingga apabila dibaca dapat mudah untuk dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi 

Kesimpulan penelitian ini adalah penyajian jawaban atas 

pertanyaan penelitian. Dengan memverfikikasi data maka 

kesimpulan dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

Penyusun dapat mengambil kesimpulan yang berasal dari 
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penyajian data yang berbentuk analisis data yang mendeskripsikan 

tentang pelaksanaan program ekspedisi zakat untuk Maluku 

Lazismu−Baznas dan pencapaian SDGsnya. Analisis pada langkah 

ini merupakan jawaban atas pertanyaan dari penelitian. 


