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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (penelitian 

kancah/field reseach), yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan dan 

dilakukan di dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa 

yang tengah teerjadi mengenai masalah tersebut.89 Dalam hal ini, objek penelitian 

adalah pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta yang berwenang dan mustahiq yang 

menerima dana zakat. 

B. Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian di Dompet Dhuafa Yogyakarta, alamat JL. Kyai 

Mojo, No. 97, Yogyakarta 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan yaitu : 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal.90 Dalam hal ini langsung 

dari wawancara kepada pihak Dompet Dhuafa Yogyakarta yang berkompeten. 

Serta dikuatkan dengan dokumen – dokumen yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa 

Yogyakarta. Data juga diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak mustahiq 

yang menerima dana zakat. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur – literatur 

kepustakaan, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasi kepada masyarakat pengguna data.91 seperti buku, majalah, 

jurnal, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan materi skripsi ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :   

1. Wawancara (interview), yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

dengan maksud tertentu, yaitu penulis (interviwer) yang mengajukan 

                                                 
 89 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ekonosia Kampus FE UII,2005), Hal 14.  

 90 Mudrajad kuncoro,  Metode Riset untuk Bisnis dsn Ekonomi, (Yogyakarta: Erlangga, 

2013), Hal 148. 

 91 Ibid, Hal 148.  
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pertanyaan seputar data-data yang diperlukan dengan pihak atau supervesior 

bidang ekonomi Dompet Dhuafa (interviwee)Yogyakarta selaku pihak 

pengelola program tersebut dan melakukan wawancara kepada para penerima 

manfaat selaku mustahiq yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut92. 

Dalam hal ini mengadakan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak 

yang berkompenten dan mengetahui seputar data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini.  

2. Observasi, yaitu penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung 

terutama bagian yang berhubungan dengan topik bahasan dengan maksud 

untuk mencocokkan data yang diperoleh dengan keadaan lapangan. 

3. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen yang berbentuk tulisan, 

gambar, atau  karya-karya monumental dari seseorang. 

E. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif93 dalam 

desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, 

sehingga maksud yang dituju guna memecahkan persoalan diatas dapat 

ditemukan. Sedangkan pola pikir yang digunakan ialah secara induktif, yaitu 

berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa kongkrit dari 

hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam 

menganalisa data, penelitian terlebih dahulu memaparkan data yang diperoleh di 

lapangan, mengenai pelaksanaan pengelolaan dana zakat produktif  di Dompet 

Dhuafa Yogyakarta dalam program madrasah ekonomi produktif (Sami 

Produktif). Mulai dari kegiatan pengumpulan, pendistribusian hingga 

pendayagunaan dana zakat, dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu kesimpulan 

yang dapat digeneralisir. 

 

 

                                                 
92Lexi J. Moleong, ‘Metode Penelitian Kualitatif’, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004), 

Hal 4. 
93Ibid. Hal. 5 


