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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode 

ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai 

metode untuk penelitian. Metode ini disebut kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistik. 
60

 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan juga sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu,pengumpulan dan menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk 

menguji hiporesis yang telah ditetapkan.
61

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai karakterisitk dan kualitas tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
62

                                                             
60

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,. . . .,  hlm. 7. 
61

 Ibid, hlm. 8. 
62 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, ( Yogyakarta : PT. Pustaka Baru, 2014 ), hlm. 65. 
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Tentang Populasi, Corper, Donald, R; Schindler, Pamela S; 

menyatakan bahwa “Population is the total collection of element about 

which we wish to make some inference… A population element is the 

subject on which the measurement is being taken. It is the unit of study”. 

Populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah 

generalisasi.
63

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data 

pemberdayaan zakat produktif dari BAZNAS Kota Banjar tahun 2018, 

sebanyak 60 Rumah Tangga mustahik penerima bantuan dana zakat. 

2. Sampel 

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
64

 

Pedoman dalam penentuan jumlah sampel yaitu diantara 30 s/d 500 

elemen. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsample, jumlah minimum 

subsample harus 30. Untuk menentukannya menggunakan rumus slovin 

sebagai berikut :
65

 

n = 
 

          
 

Dimana : 

n  = Ukuran Sampel 

                                                             
63

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, ( Bandung : Alfabeta, 2018), hlm. 130. 
64

 Ibid. 
65 Ibid. 
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N = Populasi 

     = Prosentasi klonggaran ketidakterikatan karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih diinginkan 

Populasi responden adalah mustahik pemberdayaan zakat produktif 

BAZNAS Kota Banjar berjumlah 60 orang, maka sampel yang diambil 

sebagai penelitian jika menggunakan rumus slovin dengan tingkat 

kepercayaan 90%, dan tingkat error 10% adalah 

n = 
  

             
 

   = 37,5 dibulatkan 38 

 Jadi sampel penelitian untuk populasi 100 orang dan tingkat 

kepercayaan 90% adalah 38 orang. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh.
66

 Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.
67

 Data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok 

focus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara 

sumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus dikelola lagi.
68

 

                                                             
66

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, . . . ,hlm. 73. 
67

 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, . . . , hlm. 137. 
68 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, . . . ., hlm. 73. 
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Adapun  sumber data primer dalam penelitian ini adalah mustahik 

penerima dana zakat produktif di BAZNAS Kota Banjar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen.
69

 Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu 

diolah lagi.
70

 Adapun  sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan angket. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai 

proses biologis dan psikologis.
71

 Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan 

data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation 

(observasi   berperan serta) dan non participant observation (observasi 

tidak berperan serta).
72

 

                                                             
69 Ibid. 
70

 Ibid. 
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, Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, . . . , hlm.,145. 
72
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Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan ada   non 

participant observation. Dalam observasi partisipasi ini peneliti tidak 

terlibat dengan aktivitas orang – orang yang sedang dimati.
73

 

2. Kuisioner 

Alat lain untuk menggumpulkan data adalah daftar pertanyaan, 

yang sering disebutkan secara umum dengan mama kuisioner. Isi dari 

kuisioner adalah pertanyaan tentang fakta – fakta yang dianggap 

dikuasai oleh responden
74

 

E. Instrumen Penelitian : Model CIBEST 

1. Kuadran CIBEST 

Dasar perhitungan dalam penelitian ini ada dua, yaitu :
75

 

a. Material Value (MV) 

Material Value (MV) digunakan untuk mengukur standar 

minimal material yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Nilai 

MV diperoleh dengan mengalikan harga barang dan jasa yang 

dikonsumsi (Pi) dengan jumlah minimal barang dan jasa yang 

dibutuhkan (Mi). Secara matematis, MV dapat dirumuskan sebagai 

berikut:
76

 

MV = ∑      
    

  Keterangan : 

                                                             
73 Ibid. 
74

 Moh. Nazir, Metode Penelitian,( Jakarta  : Ghalia, 2003 ), hlm. 203. 
75

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, . . . . , hlm. 65. 
76 Irfan Syauqi Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah, . . ., hlm. 91. 
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MV = Standar minimal material yang harus dipenuhi Rumah 

Tangga 

Pi = Harga barang dan jasa (Rp atau mata uang lain) 

Mi = Jumlah minimal barang dan jasa yan dibutuhkan 

 Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan Kota 

Banjar yaitu sebesar Rp. 324 958 per kapita per bulan (BPS Kota 

Banjar 2018). Daerah penelitian dengan jumlah penduduk dan rumah 

tangga masing – masing yaitu 204.100 orang dan 68.356 rumah 

tangga  

Rata-rat Ukuran Rumah Tangga  = 
       

      
 

       = 2,946 

  Sehingga garis kemiskinan rumah tangga yang diperoleh 

adalah : 

MV = Rp.324 958 x 2,946 

  = Rp. 957 326   per rumah tangga per bulan 

b. Spiritual Value (SV) 

Garis kemiskinan spiritual atau Spiritual Value (SV) 

diperoleh beradasarkan indikator kebutuhan spiritual dan pemenuhan 

lima variabel yang menentukan skor spiritual. Lima variabel tersebut 

adalah ibadah shalat, zakat, puasa, lingkungan rumah tangga, dan 
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kebijakan pemerintah. Untuk menilai skor dari variabel-variabel 

tersebut digunakan skala likert 1-5 seperti pada Tabel 3.1
77

 

Tabel 3. 1 Skor Spiritual CIBEST 

VARIABEL 

SKALA LIKERT 

STANDAR 

KEMISKINAN 1 2 3 4 5 

Shalat Melarang 

orang 

lain 

shalat 

Menolak 

konsep 

shalat 

Melaksa 

nakan shalat 

wajib tidak 

rutin 

Melaksanakan 

shalat wajib 

rutin tapi tidak 

berjamaah 

Melaksanakan 

shalat wajib rutin 

berjamaah dan 

melaksanakan 

shalat sunnah 

Skor rata-rata 

rumah tangga 

yang secara 

spiritual miskin 

adalah 3 (SV=3) 

Puasa Melarang 

orang 

lain 

berpuasa 

Menolak 

konsep  

berpuasa 

Melaksanaka

n puasa 

wajib tidak 

penuh 

Hanya 

melaksanakan 

puasa wajib 

secara penuh 

Melaksanakan 

puasa wajib dan 

sunnah 

Zakat dan 

Infak 

Melarang 

orang 

lain 

berzakat 

dan 

berinfak 

Menolak 

zakat dan 

infak 

Tidak 

pernah 

berinfak 

walau sekali 

dalam 

setahun 

Membayar 

zakat fitrah 

dan zakat 

harta 

Membayar zakat 

fitrah, zakat harta, 

dan infak/sedekah 

LIngkungan  

Keluarga 

Melarang 

anggota 

rumah 

tangga 

ibadah 

Menolak 

pelaksanaa

n ibadah 

Menggangga

p ibadah 

urusan 

pribadi 

anggota 

rumah 

tangga 

Mendukung 

ibadah 

anggota rumah 

tangga 

Membangun 

suasana rumah 

tangga yang 

mendukung 

ibadah secara 

bersama-sama 

Kebijakan 

Pemerintah 

Melarang 

ibadah 

untuk 

setiap 

rumah 

tangga 

Menolak 

pelaksanaa

n ibadah 

Menganggga

p ibadah 

urusan 

pribadi 

masyarakat 

Mendukung 

ibadah 

Menciptakan 

lingkungan yang 

kondusif untuk 

ibadah 

Sumber Data : Beik dan Arsyianti 

Berdasarkan Tabel 3.1, nilai SV sama dengan 3. Jika sebuah 

rumah tanggal memiliki skor lebih kecil atau sama dengan 3 maka 

                                                             
77 Ibid,  hlm. 93 
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dapat dikategorikan ke dalam kemiskinan spiritual. Nilai SV dapat 

diperoleh dengan cara:
78

 

Hi = 
              

 
 

Keterangan : 

Hi = Skor actual rumah tangga ke-i 

Vp = Skor shalat 

Vf = Skor Puasa 

Vz = Skor zakat dan infak 

Vh = Skor lingkungan kerja 

Vg = Skor kebijakan pemerintah 

Setelah melakukan perhitungan SV dan MV maka rumah 

tangga dapat dikategorikan ke dalam kuadran CIBEST sebagai berikut 

:
79

 

Tabel 3. III2 Kuadran CIBEST 

Skor Aktual  Nilai MV  NIilai MV 

  Nilai SV Kaya Spiritual, 

miskin material 

(Kuadran II) 

Kaya Spiritual, kaya 

material (Kuadran I) 

  NIlai SV Miskin spiritual, 

miskin material 

(Kuadran IV) 

Miskin Spiritual, kaya 

material (Kuadran III) 

 

                                                             
78
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79 Ibid, hlm. 96. 
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Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Kuadran I : Jika nilai aktual skor spiritual rumah tangga (SH) lebih 

besar dari SV dan pendapatannya lebih besar dari MV.  

Kuadran II : Jika nilai SH lebih besar dari SV dan pendapatan lebih 

rendah dari MV.  

Kuadran III :Jika nilai SH lebih kecil dari SV dan pendapatan lebih 

besar dari MV.  

Kuadran IV : Jika nilai SH lebih kecil dari SV dan pendapatan lebih 

kecil dari MV. 

2. Indeks Kesejahteraan
80

 

Indeks kesejahteraan (W) digunakan untuk melihat rumah 

tangga yang masuk ke dalam kuadran I. Pada kuadran ini, rumah 

tangga dapat dikatakan sejahtera. Nilai W dapat diperoleh dengan 

formula:  

W = 
 

 
 

Keterangan:  

W = Indeks kesejahteraan; 0 W 1  

w = Jumlah keluarga sejahtera (kaya secara material dan spiritual)  

N = Jumlah populasi rumah tangga yang diobservasi 

                                                             
80 Nida Mushlihah, Analisis Dampak Pendistribusian Dana ,. . . ., hlm.18. 
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3. Indeks Kemiskinan Material
81

 

Indeks kemiskinan material (Pm) digunakan untuk melihat 

rumah tangga yang berada pada kuadran II atau miskin material. Nilai 

indeks kemiskinan material dapat diperoleh dengan formula: 

Pm = 
  

 
 

 Keterangan:  

Pm = Indeks kemiskinan material; 0 Pm 1  

Mp = Jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya secara 

spiritual  

N = Jumlah populasi (rumah tangga yang diamati) 

4. Indeks Kemiskinan Spiritual
82

 

Indeks kemiskinan spiritual (Ps) digunakan untuk melihat 

rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kuadran III atau kategori 

miskin spiritual. Nilai Ps dapat diperoleh dengan formula: 

Ps = 
  

 
 

 Keterangan:  

Ps = Indeks kemiskinan spiritual; 0    1  

                                                             
81

 Ibid. 
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Mp = Jumlah keluarga yang miskin secara material namun kaya secara 

spiritual  

N = Jumlah populasi (rumah tangga yang diamati) 

5. Indeks Kemiskinan Absolut
83

 

Indeks kemiskinan absolut (Pa) digunakan untuk melihat 

rumah tangga yang berada pada kuadran IV atau miskin absolut. Nilai 

Pa dapat diperoleh dengan formula:  

Pa = 
  

 
 

Keterangan:  

Pa = Indeks kemiskinan absolut; 0    1   

Ap = Jumlah keluarga yang miskin secara spiritual dan juga material  

N = Jumlah populasi total rumah tangga yang diamati  

F. Teknik Analisis Data dan Uji t-Statistik Data Berpasangan 

Dalam penelitian ini, analisi data yang digunakan menguji oleh 

penguji adalah : 

1. Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah statistik digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
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membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
84

 

Deskripsi statistik ini menjelaskan tentang variabel – variabel penelitian 

yang meliputi Pemberdayaan zakat produktif dan kesejahteraan secara 

spiritual dan material pada mustahik di BAZNAS Kota Banjar.  

2. Uji t-Statistik Data Berpasangan 

Uji t atau t Test digunakan untuk melihat perubahan yang 

terjadi pada pendapatan rumah tangga mustahik sebelum dan sesudah 

adanya bantuan dana zakat. Uji t dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak SPSS versi 2.3 

 Hipotesis:  

     : Pendapatan rumah tangga mustahik setelah adanya bantuan dana 

zakat tidak berbeda nyata pada taraf α = 5 persen terhadap pendapatan 

rumah tangga mustahik sebelum adanya bantuan dana zakat.  

    : Pendapatan rumah tangga mustahik setelah adanya bantuan dana 

zakat berbeda nyata pada taraf α = 5 persen terhadap pendapatan 

rumah tangga mustahik sebelum adanya bantuan dana zakat. Kriteria 

uji:  

Nilai signifikansi > 0.05: terima H0, artinya pendapatan rumah tangga 

mustahik setelah adanya bantuan dana zakat tidak berbeda nyata pada 

taraf α = 5 persen terhadap pendapatan rumah tangga mustahik 

sebelum adanya bantuan dana zakat.  
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Nilai signifikansi < 0.05: tolak H0, artinya pendapatan rumah tangga 

mustahik setelah adanya bantuan dana zakat berbeda nyata pada taraf 

α = 5 persen terhadap pendapatan rumah tangga mustahik sebelum 

adanya bantuan dana zakat. 

G. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan selama lebih kurang enam bulan 

dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juli 2020. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. 3 Waktu Penelitian 

Kegiatan 2019  2020 

Bulan  Bulan 

Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

Penyusunan 

usulan 

penelitian 

       

Usulan 

penelitian  

       

Seminar usulan 

penelitian 

       

Pelaksanaan: 

a. Pengumpulan 

data  

Pengolahan data 

       

Pelaporan:  

a. Penyusunan 

laporan  

b. Laporan 

hasil 

penelitian 

       

Sidang Skripsi        
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2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat 

Nasional ( BAZNAS ) Kota Banjar. 


