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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

3.1.Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic, dan secara deskripsi dengan 

bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2011 : 6) 

Pendekatan kualitatif lapangan ini digunakan untuk mencari data-data 

lapangan hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam bentuk tulisan atau deskripsi mengenai situasi-situasi 

atau kejadian-kejadian  bukan berupa angka. 

Sedangkan menurut Denzin dan Lincolen dalam Meloeng, (2011 : 5 ) 

menjelaskan bahwa : 

“penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam 

penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah 

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen”. 
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Dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural 

setting) dan data yang dikumpulkan biasanya bersifat kualitatif. Metode 

kualitatif lebih di dasarkan pada filsafat fenomenologis yang bersifat 

penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna 

suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti sendiri. (Usman dan Setiadi Akbar, 2009: 78). 

Pada penelitian ini memfokuskan pada pendekatan studi kasus, 

pendekatan penelitian studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang 

dilakukan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah 

yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang 

kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang 

diungkap dapat terselesaikan. 

Pendekatan penelitian studi kasus ini dijelaskan juga oleh Susilo 

Rahardjo & Gudnanto (2010) yang menjelaskan bahwa : 

“studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang 

dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah 

yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan 

memperoleh perkembangan diri yang baik”. 
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3.2. Jenis Data 

a.  Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian utama. Data primer 

juga data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Cara memperoleh 

data primer yaitu dengan cara mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang 

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dengan cara 

wawancara, observasi, dan juga pengamatan terhadap objek penelitian yaitu 

kepada Kiai yang terlibat dalam politik praktis tersebut. 

b.   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 

sekunder dapat diperoleh dari berupa sumber-sumber seperti buku-buku, 

dokumentasi, laporan, yang berkaitan atau bersumber dari objek penelitian. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 a.  Wawancara  

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber dengan 

menggunakan alat yang dinamakan interview guide (pedoman wawancara). 

Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan 
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melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau skype. Berdasarkan 

masalah-masalah yang memerlukan solusi alternatif atas realitas yang terjadi. 

Dalam hal ini peneliti akan mencari informan yang bisa peneliti wawancarai, 

diantaranya adalah Kiai yang bersangkutan, para pengurus pondok dan 

santrinya, dan masyarakat sekitar pesantrern. 

b. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak 

ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumentasi adalah yang 

meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk berbagai macam 

analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Dokumen primer 

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang 

langsung mengalami suatu peristiwa. Dalam hal ini tentunya dari Kiai 

yang bersangkutan dalam politik praktis. 

b. Dokumen sekunder 

Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan 

oleh laporan / cerita orang lain. Data atau dokumen sekunder ini bisa 

diperoleh dari pengurus Pondok Pesantren yang lain, santri, dan juga 
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masyarakat sekitar yang mengetahui kegiatan sehari-hari di dalam 

Pondok Pesantren tersebut. 

c.  Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri literature yang berkaitan 

dengan teori untuk mendukung penelitian ini 

d. Observasi 

 Yaitu pencatatan dan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena atau peristiwa yang terjadi dan yang akan diselidiki. (Sutrisno Hadi, 

1984 : 136). Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui keaktifan Kiai di pondok 

pesantren. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang 

sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang 

ditemukan. (Biklen dalam Usman dan Setiadi Akbar, 2009: 84). Bogdan dan 

Biklen dalam Moleong, (2011: 248) mengatakan : 

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 
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dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.” 

 

 Teknik analisi data digunakan untuk menganalisi data yang telah di 

dapatkan. Langkah pertama dalam melakukan Teknik analisis data kualitatif 

peneliti harus dari berbagai sumber dan menggunakan data yang bermacam-

macam (triangulasi) dan juga dilakukan secara terus menerus. Maka, akan 

mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi. 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka Teknik analisis  

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variable 

yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan 

pengujian hipotesis. Prosedur pemecahan yang diteliti menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak. (Hadari Nawawi, 1995 : 65) 

             Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau perbandingan terhadap data itu. Dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah triangulasi sumber dan triangulasi data. 
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a. Sumber 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek ulang derajat kepercayaan untuk informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

klarifikasi. Hal ini dapat di capai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh informan di depan 

umum dan apa yang dikatakan oleh pribadi. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat atau pandangan orang seperti rakyat 

biasa, orang yang berpendidikan tinggi/menengah/rendah, 

orang berada, orang pemerintahan. 

b. Metode 

Dalam triangulasi metode terdapat dua strategi, yaitu : 

1. Pengecekan derajat kepercayaan, proses hasil penelitian, 

beberapa teknik pengumpulan data. 

2. Pengecekan kepercayaan beberapa sumber dengan metode 

yang sama 
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Kemudian peneliti akan berusaha menganalisis dengan menggunakan 

analisi interaktif dengan melalui beberapa proses yang berlangsung secara terus 

menerus dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian mengalami aktifitas 

analisis data yaitu dari data reduction (Reduksi data), data di sajikan dan 

kemudian data di interpretasikan dalam bentuk kalimat. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


