
  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

PENDAHULUAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

dimana penelitian ini menjelaskan maslah yang terjadi saat. Menurut lestari 

(2016: 34) “penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta atau fenomena yang di selidiki”. Sugiyono (2016: 34) 

bahwa “penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsapat posotovosme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

almiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, hasil penelitian kualitatif  lebih 

menekankan makna”. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif metode yang digunakan adalah metode fenomenologi. 

Fenomenologi mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Fenomenologi 

adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, segala hal yang 

muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang 

kita miliki dalam pengalaman kita. Fokusnya tidak hanya pada pengalaman, 

namun juga sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya secara 



 

 

langsung1. Peneltian fenomenologi berusaha untu  mencari arti secara psikologis 

dari suatu pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu fenomena melalui 

penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari yang diteliti.2 

kemudian untuk pendekatan ilmu politik menggunakan pendekatan 

institusionalisme baru, karena menurut Miriam budiardjo pendekatan 

institusionalisme baru menjelaskan bagaimana organisasi atau institusi itu, apa 

tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi.  

3.3  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.3.1 Loksi penelitian  

Lokasi penelitian penulis yang di ambil adalah di Kota Tasikmalaya 

3.3.2 Sasaran Penelitian 

Adapun sasaran penelitian yang penulis ambil dalam penelitian ini 

adalah KH Ate Musodiq (Ketua PC NU Tasikmalaya),  Badan Otonomi 

Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya (BANOM) dan FKUB serta Agama 

lain yang merasakan peran NU dan pihak terkait dalam melakukan kerja 

sama. 

3.4 Teknik pegambilan Sampel 

Tekni Pengambilan sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Snowball sampling dan Purposive sampling. 

 Teknik pengumpulan data snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sempel yang mulanya kecil dan menjadi besar. Dalam penentuan sempel ini, 

                                                
1 Engkus Kuswarno, Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian, (Bandung: 

Widya Pajajaran, 2009) halaman 22 
2 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012) 

halaman 58 

 



 

 

pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini 

belum merasa lengkap terhadap data yang di berikan, maka peneliti mencari 

orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang 

diberikan satu ataudua orang sebelumnya (Soegiyono, 2016:85). 

Teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai orang yang paling menguasi sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah 

data yang dihasilkan sangat berkualitas.  (Soegiyono, 2011:216). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data atau sampel pada penelitian ini menggunakan beberapa 

cara, diantaranya : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. (moleong, 2015: 186) 

2. Dokumentasi 

 Sukardi (2010: 81) menjelaskan bahwa dokumentasi lebih mengarah  

pada bukti konkret. Yakni dengan memperoleh informasi dari berbagai  

macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat,  



 

 

dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari 

harinya. Dengan instrument ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari 

dokumen dokumen yang mendukung penelitian.  

3. Observasi 

 Nasution (dalam Sugiyono, 2016 : 226) menyatakan bahwa observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh 

melalui observasi, peneliti belajar tentang prilaku dam makna dari prlilaku 

tersebut. 

3.6 Sumber Data dan Jenis Data 

1.  Sumber Data 

a. informan 

 Informan yang dipilih merupakan ketua PC NU Kota 

Tasikmalaya,Pengurus PC NU kota tasikmalaya, BANOM NU, FKUB 

Kota Tasikmalaya dan tokoh Agama lain yang merasakan peran NU. 

b. Dokumentasi 

Catatan-catatan yang berasal dari pedoman pelaksanaan, laporan 

pelaksanaan serta buku yang memuat teori untuk mendukung masalah 

penelitian. 

2.  Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan 

dan observasi. 

b. Primer Sekunder 



 

 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari referensi yang 

berkaitan dengan penelitian. 

3.7 Metode Analisis Data 

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246) mengemukakan 

bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification”. (Moleong, 2002: 103). langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

a) Pengumpulan Data 

Penelitian deskriftif adalah penelitian yang didasarkan data deskriftif 

dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah 

yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh 

dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang 

terkumpul dengan menganalisis data, mendeskriptifkan data, serta mengambil 

kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data 

kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kesimpulan keteranga-

keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber yaitu, melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi (moleong, 2002 : 103).  

b) Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau 

uraian rinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting 

dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian dilapangan. 



 

 

Data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirinci sesuai 

dengan tema penelitian. 

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan 

atau uraian singkat, menggolong-golongkan data untuk membentuk transkrip 

penelitian, untuk membuat fokus data yang diperlukan dan kemudian 

membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung terus-

menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari 

analisis (meleong : 2002 : 103 ).  

c) Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data (menyajikan data). Miles and Huberman (dalam 

Sugiyono, 2009: 341) menyatakan yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif (meleong : 2002 : 103). 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian bahwa penyajian-penyajian 

yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang 

valid. 

d) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari hasil reduksi dan penyajian 

data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam 



 

 

analisis, setelah ada data tersebut direduksi dan disajikan ( meleong : 2002 : 

103). 

Penarikan kesimpulan juga merupakan langkah untuk meringkas data 

dalam bentuk kesimpulan sehingga peneliti dapat melihat data apa saja yang 

telah diperolehnya dan dapat mendukung penelitiannya serta menjawab 

permasalahan awal yang telah dirumuskan. 

 

Proses analisis interaktif (interactive analysis) ini dapat dilihat dibawah ini  

Gambar Teknik Analisa Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Sugiyono : 2010) 

 

3.8 Validasi Data 

Menurut patton (meleong, 1990 : 178) “Validitas data merupakan faktor 

yang penting dalam penelitian kualitatif. Cara yang digunakan untuk menguji 

validitas data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu 

Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan 

Reduksi Data Penyajian Data 



 

 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini adalah digunakan teknik 

triangulasi sumber”, model ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: 

a. Mebnadingkan apa yang dilakukan apa orang di depan dengan apa yang 

dikaitkan secara pribadi.Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara; 

b. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang 

berlainan; 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berlainan dengan penelitian. 

Melalui teknik ini diharapkan validitas data akan lebih terjamin, adapun 

tahap yang digunakan dalam penelitian ini hanya berkisar pada tahap “a’’, 

yaitu (membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara) dan 

tahap “e’’, yaitu (membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian). Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan waktu, 

dan tenaga sehingga tidak semua tahapan dapat dilakukan. 
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