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BAB III 

Metode Penelitian 

 

A. Pedekatan dan Jenis Penelitian 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Sebuah penelitian harus dilakukan dengan cermat agar hasil 

yang didapatkan bisa diterima secara logika, adapun penelitian adalah 

penyelidikan terhadap sesuatu secara cermat, hati-hati, kritis dengan 

metode ilmiah untuk mencari fakta-fakta dan data-data guna 

menetapkan suatu keilmuan (sesuatu yang ilmiah).62 Jadi dalam 

membuat penelitian kiranya harus menggunakan metode apa yamg 

harus digunakan ketika dalam mencari data. penelitian kualitatif 

pengumpulan data yang lazimnya menggunakan metode observasi, 

dokumentasi dan wawancara. pendekatan kualitatif adalah melihat 

fenomena dari aspek materi, yang tampak, kajian dampak, faktor-

faktor yang mempengaruhi sebagai suatu gabungan variabel, 

sedangkan pendekatan kualitatif melihat fenomena dari aspek non 

                                                             
62 Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2006) 

Hal. 7 
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materi, dibalik yang tampak, kajian makna sebagai sesuatu yang 

holistic.63 

Adapun peneliti memilih menggunakan metode pendekatan 

kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara 

relevan dan sumber data yang telah didapat dapat dipertanggung 

jawabkan karena dalam penelitian ini peneliti dapat secara langsung 

bertemu dan bertanya kepada pihak yang terkait dalam mendapatkan 

data yang di butuhkan peneliti dalam pengungkapan hasil penelitian 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah 

penelitian yang berjenis deskripsi yang mana ini menurut peneliti 

paling relavan dalam memperolehn hasil penelitian. Penelitian 

deskripsi adalah penelitian yang menggunakan objek sesuai apa yang 

telah di dapat di lapangan yang kemudian dijelaskan dengan jelas.64 

Dalam hal ini peneliti ingin memperoleh data sesuai dengan fata-fakta 

di lapangan yang berkaitan dengan PSAK 109 yang ada di BAZNAS 

kabupaten Tulungagung 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan 

data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara 

yang mana juga tidak mengabaikan menggunakan sumber-sumber 

                                                             
63 Tjipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif…, Hal 8 
64 Muri, Metode Penelitian(Jakarta: Kencana,2014) Hal. 68 
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non-manusia (non-human source of information), seperti dokumen, 

dan rekaman (record) yang tersedia.65 

Dalam hal ini jika penelitian menggunaan metode kualitatif 

maka nantinya pengumpulan data yang didapat melibatkan berbagai 

aktivitas pendukung lainnya. 

B. Tempat Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu berlokasi di Kabupaten 

Tulungagung khususnya di kantor  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung, yang beralamatan di Jl. Mayorsujadi No. 172 Jepun, 

Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Kantor ini berdiri sejak pertama kali 

berdirinya kantor BAZNAS kabupaten tulungagung, meskipun begitu, kantor 

BAZNAS mampu menampung semua keperluan dari yang dibutuhkan. 

Kantor BAZNAS kabupaten Tulungagung tidak hanya mengelola dana zakat, 

tetapi juga infaq dan seekah yang mana memiliki progam-progam tersendiri, 

yang mana selama ini juga mampu membantu mengentaskan kemiskinan yang 

ada di kabupaten Tulungagung. Mekipun banyak kantor BAZNAS yang ada 

peneliti memilih kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung karena kantor ini 

pernah menjadi nominasi BAZNAS Pusat dengan kategori BAZNAS ter-

Favorite dan ter-Produktif. Selain itu saat ini banyak berita mengenai 

pengelolaan zakat yang mana selain kantor BAZNAS terdapat LAZ atau 

                                                             
65 Tipto Subadi, Metode Penelitian Kualitatif…, Hal 60 
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lembaga Amil Zakat yang berdiri secara Ilegal artinya tidak tercatat di 

Kabupaten tulungagung. 

C. Kehadiran Peneliti (cantumkan rentan penelitian) minta bukti penelitian 

 

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti berusaha mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan harapkan, maka perlunya kehadiran peneliti yaitu untuk 

merencanakan dan juga melaksanakan pengumpulan data dan kemudian 

menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dari kantor BAZNAS 

Kabupaten Tulungagung yang mana akhirnya peneliti dapat mempertanggung 

jawabkan dan kemudian menjadi pelopor dari pada hasil penelitiannya.  

 Dalam hal ini peniliti melakukan pengamatan dengan terbuka dan juga 

tertutup dari  bulan Januari awal sampai dengan September untuk lebih 

menguatkan pemahaman latar belakang yang diambil dalam penelitian ini. 

Maka dari itu peneliti melukan : 

1. Pengajuan peridzinan tempat penelitian di BAZNAS kabupaten 

Tulungagung 

2. Melakukan wawancara kepada staf BAZNAS kabupaten 

Tulungagung sesuai dengan kebutuhan 

3. Hasil dari penelitian yang didapat akan di bagikan juga di kantor 

BAZNAS Kabupaten Tulungagung 
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D. Data dan Sumberdata 

 

Dalam sebuah penelitian tentunya harus memdapatkan penguat dari 

hasil penelitian dalam hal ini adalah data atau sumber data yang di peroleh 

peneliti dalam penelitian. Sumberdata dibedakan menjadi dua jenis, primer 

dan sekunder. Dalam hal ini pneliti menggunaka data sekunder yang mana 

dari penelitian ini karena dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui 

dokumen ataupun orang lain. 

Adapun nantinya sumber data yang diperoleh dari penelitian sekunder  

adalah laporan keuangan lembaga yang diteliti, dalam hal ini penelitian ini 

dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021, yang mana 

secara umum ini nanti data yang diperoleh akan di klasifikasikan menjadi 3 

bagian, antara lain : 

1. Paper, dalam hal ini akan fokus pada laporan keuangan yang 

berda di BAZNAS kabupaten Tulungagung tahun 2021 

2. Place, pada kegiatan ini peneliti akan berusaha mengamati 

tentang laporan keuangan yang ada di kantor BAZNAS, dari 

proses penyusunan sampai penutupan 

3. Person, untuk memperoleh data yang maksimal penliti akan 

memawancarai dari di BAZNAS adapun yang di wawancarai 

dalam hal ini piak internal BAZNAS Ibu Astri selaku bidang 

Perencanaan Keuangan dan Pelaporan  dan Ibu Tika selaku 



61 
 

 
 

bidang penghimpunan kemudian pihak Eksternal yaitu Dyah 

Pravitasary sebagai Dosen Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus 

Ketua Jurusan Manejemen Zakat dan Wakaf di Universitas Islam 

Negri Syarif Ali Rahmatulloh Tulungagung 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pada umumnya teknik pengumpulan data adalah sangat penting dalam 

mendapatkan hasil penelitian yang baik, Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian kualitatif umumnya yaitu dan wawancara mendalam, observasi 

partisipatif, dan ditambah kajian dokumen atau dokumentasi yang bertujuan 

tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang 

terkandung dalam latar penelitian. Dalam hal ini akan di jelaskan : 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara 

sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) 

adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang 

yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung 

(yusuf, 2014). Dan wawancara bertujuan mencatat opini, 

perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan individu yang 

ada dalam organisasi. Dalam hal ini nantinya peneliti akan 
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melakukanya kepada karyawan-karyawan atau staf yang ada di 

BAZNAS kbupaten Tulungagung yang berkaitan dengan data 

yang di butuhkan penelitian 

2. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik dalam 

pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian 

kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. 

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan 

(Semiawan, 2010). Maka tak perlu diragukan hasil yang akan 

di peroleh pada saat penelitian ini dilakukan di BAZNAS 

kabupaten Tulungagung, karena peneliti akan terjun langsung 

ke tempat atau lapangan yang mana akan di teliti 

3. Dokumentasi 

Dalam hal ini peneliti membutuhkan arsip ataupun 

dokumen-dokumen yang terjadi dimasa lalu di BAZNAS 

kabupaten Tulungagung yang mana gunanya sebagai bahan 

penguatan ataupun data yang lebih rinci lagi dan relevan. Dan 

ini juga bisa menjadi efisien karena data yang kita butuhkan 

tinggal mengutip atau memfotokopi saja dari dokumen yang 

ada. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Penelitian ini dilakukan dengang teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Teknik teduksi data adalah analisis data dengan cara 

merangkum, dan mengambi hal-hal yang terpenting atau yang 

paling pokok. Dalam hal ini akan membantu peniliti dalam 

melakukan pengumpulan data yang di perlukan  

2. Penyajian Data 

Peneliitian dengan penyajian data dilakukan dengan 

uaraian singkat, bagan dan lan-lain. Dalam hal ini peneliti akan 

terbantu dalam memahami rencana kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah di pahamkan. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Dalam hari ini dapat berupa temuan yang bisa 

berbentuk deskripsi atau gambatran suatu objek yang belum 

jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian akan menjadi lebih 

jelas lagi. Hasil dari kesimpulan ini dapat diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan 

sebelumnya.66 

4. Trianggulasi Data 

                                                             
66 Sugiyo, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018) Hal. 

247 
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Pada hakikatnya Triagulasi data merupakan pendekatan 

multimetode yang dilakukan peneliti pada saat 

mengumpulkan  dan menganalisis data.67 Ide dasarnya adalah 

bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang.  

Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data 

data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.  

G. Tahap – Tahap Penelitian 

 

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan beberapa tahapan 

dalam memperoleh data, adapun tahap-tahap yang dilakukan, antara lain : 

1. Tahap Pra Lapangan  

Perlu persiapan yang matang dalam melakukan penelitian 

ini sebelum terjun di lapangan untuk melakukan penelitian. 

                                                             
67 Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si Di Website Https://Www.Uin-

Malang.Ac.Id/R/101001/Triangulasi-Dalam-Penelitian-Kualitatif.Html Di Akses Pada 10 September 

2021 

https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
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Dalam hal ini peneliti melakukan penyusunan perencanaan 

penelitian, memilih tempat yang akan di lakukan penelitian yang 

mana kiranya sesuai dengan judul yang telah diambil, mengurus 

peridzinan tempat penelitian dalam hal ini meminta surat 

peridzinan tempat penelitian di UIN Satu Tulungagung yang 

kemudian diserahkan ditempat penelitian atau di BAZNAS 

Kabupaten Tulungagung, setelah peridzinan didapatkan peneliti 

menyiapkan perlengkapan penelitian yang kiranya di butuhkan di 

lapangan. 

2. Tahap Lapangan 

Setelah tahap awal diseleseikan, peneliti melakukan 

tahapan selanjutnya, dalam hal ini peneliti melakukan sosialisasi 

dan adaptasi ditempat yang telah ditentukan dari pada BAZNAS 

Kabupaten Tulungagung, kemudian melakukan aktivitas 

penelitian dan berperan ditempat penelitian serta mengumpulkan 

data yang kiranya dibutuhkan, kemudian menganalisis data yang 

telah didapatkan dari kantor BAZNAS kabupaten Tulungagung 

kemudian penelitian laporan setelah seluruh analisis data telah 

terkumpulkan. 

 

 

 


