
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang 

memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, 

proses lebih penting daripada hasil, analisis dalam kualitatif cenderung dilakukan secara 

analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial. 

Ada lima macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu: etnografis, studi kasus, grounded theory, interkatif, dan partisipatories. 

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study), 

yaitu: suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, 

kelompok, lembaga, atau masyarakat. 

 

3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di lembaga amil zakat infaq shodaqoh (LAZIS) UII 

yang berada di jl.Cik Di Tiro no.1 Yogyakarta. Telp./fax. (0274) 547862. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Supardi (2005:101) Populasi adalah suatu kesatuan individu atau 

subyek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat fakir miskin yang 

mengikuti program dari LAZIS YBW UII. 

Menurut Sugiono (2005:116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

beberapa anggota mustahiq program LAZIS YBW UII. 



Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan Non 

Probability Sampling yakni teknik yang dilakukan tidak memberi peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Teknik sampel ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu, (Sugiono:120). Adapun  kriteria dalam sampel 

yang dipilih antara lain : 

1) Mustahiq program LAZIS YBW UII BINA USAHA KECIL 

2) Mustahiq program LAZIS YBW UII ANGKRINGAN SEHAT BAROKAH 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut 

seseorang, atau obyek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau 

satu obyek dengan obyek lainnya. (supardi, 2005) Dalam penelitian ini, peneliti 

mencoba meneliti efek dari program yang telah dilakukan LAZIS YBW UII terhadap 

pengentasan kemiskinan pada mustahiq yang telah menerima dana bantuan dari LAZIS 

YBW UII. 

 

3.5 Sumber Penelitian 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya.Data tersebut menjadi data sekunder jika dipergunaka 

orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.Metode 

ini juga dapat dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana terjadi anatara dua orang atau 

lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang hanya didapat 

dengan bertanya langsung kepada responden. Berdasarkan realita, wawancara 

merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian. (Achmadi, 2007). Data 



primer yang dimaksud adalah pengelola LAZIS YBW UII dan beberapa penerima zakat 

produktif (mustahiq). 

 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 

peneliti, mislanya diambil dari biro statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau 

organisasi, surat kabar dan majalah atau publikasi lainnya. (marzuki, 2005). Data 

sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi berupa laporan sumber dan pendistribusian 

dana zakat yang ada dilembaga amil zakat selama periode atau masa berjalannya 

program yang diteliti. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara (interview) dalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara (Mazir, 2005:234). 

Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan secara langsung dengan meminta 

penjelasan dari beberapa pihak yang terkait dengan aktivitas pengumpulan dan 

pendayagunaan/penyaluran zakat antara lain pengurus atau pelaksana serta para 

penerima zakat sebagai kroscek pada LAZIS YBW UII. Adapun untuk pengumpulan 

data dalam penelitian ini: 

Sumber informasi: 1. pengurus LAZIS YBW UII 

   2. peserta program BINA USAHA KECIL 

Prosedur pengumpulan data: 

1. Wawancara dengan cara tatap muka menggunakan alat rekam. 

2. Pewawancara meminta persetujuan dari responden dengan bukti tertulis. 

3. Setelah proses wawancara selesai, hasil wawancara tersebut ditunjukkan kepada 

subjek. 



Hasil yang diharapkan : 

1. Untuk mendapatkan data yang akurat tentang program LAZIS YBW UII dalam 

pengentasan kemiskinan 

 

3.6.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam Metodologi penelitian sosial.Pada intinya metode documenter adalah metode 

yang digunakan untuk menelusuri data historis.Sebagian besar data yang tersedia dalam 

bentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dan sebagainya (Mazir, 

2005:144). 

 Dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi lembaga sebagai bukti fisik pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan 

oleh LAZIS YBW UII baik dalam bentuk catatan arsip, foto kegiatan, ataupun rekaman 

audio visual. Adapun untuk pengumpulan data dalam penelitian ini: 

Sumber informasi : 1. Brosur 

   2. catatan keuangan 

   3. profil LAZIS YBW UII 

   4. majalah, jurnal dan bulletin 

Prosedur pengumpulan data: 

1. Meminta data kepada LAZIS YBW UII dan peserta program berupa fisik seperti 

catatan harian, catatan keuangan. 

 

3.6.3 Observasi 

 Observasi sebagai metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan yang 

Sistem-atis baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai fenomena yang 

diteliti (Abudin Nata, 1991:64). Adapun untuk pengumpulan data dalam penelitian ini: 

Sumber informasi: 1. Pengurus LAZIS YBW UII(1 orang) 

   2. peserta program BINA USAHA KECIL (10 orang) 

 



Prosedur pengumpulan data: 

1. Observasi langsung usaha angkringan saat beroperasi. 

Hasil yang diharapkan: 

1. Memastikan secara factual dan mencocokan data yang didapat dengan kondisi 

lapangan. 

 

3.7 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat ukur penelitian adalah 

peneliti itu sendiri.Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

melalui kwalitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuan. Peneliti sebagai instrumen yang harus divalidasi, dan yang melakukan validasi 

adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode 

kualitatif, penguasaan Teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan 

dan bekal memasuki lapangan. Dalam hal ini  terdapat dua instrumen yang dibuat, yaitu 

program zakat produktif dan dampaknya dalam proses pengentasan kemiskinan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi melalui cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, mengklarifikasikan hal-hal penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan 

pembaca. 

Setelah data dikumpul dan ditabulasikan sesuai dengan variabel-variabel yang 

ada, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

yakni analisis yang lebih banyak menggambarkan fakta sebagaimana adanya (Etta 

Mamang Sangadji dan Sopiah , 2010:210). Melalui model interaktif yang dikembangkan 



oleh Miles dan Huberman, terdapat tiga jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Analisis Data 

 

Ivanovich Agusta (2003) menyampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di 

pusat penelitian sosial ekonomi di Bogor, Reduksi data adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, peng-abstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus 

menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul 

sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan 

pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: meringkas 

data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus. 

 Ivan menerangkan penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama 

berada di lapangan.Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti, 

mencatat pola-pola (dalam catatan Teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. 

 

Kesimpulan Reduksi Data 

Penyajian Data Pengumpulan Data 


