
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono 

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena 

popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai 

metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan 

disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan 

dengan interprestasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.
1
 

Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi 

wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.
2
 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya 

umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut 

tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis 

terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis 

tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya 

abstrak tentang kenyataan-kenyataan. 

                                                 
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2011, 

h.7 

 
2
 E. Ktisti Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian, (Jakarta : Lembaga 

Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), h. 34 
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Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam 

jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, 

keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan 

dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan 

menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap 

serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / 

lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu 

kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian 

deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat 

juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya 

kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, 

meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu 

pada penganalisisan data tersebut.
3
 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), 

disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih 

banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga 

                                                 
3
 www.informasi-pendidikan.com › Informasi Pendidikan, 11 Agustus 2013, 

Jam 03.20 Wib. 
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sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.
4
 

Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah 

adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan 

kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam 

penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu 

peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrument, maka peneliti harus 

memiliki bekal dan teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, 

menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi social yang diteliti menjadi 

lebih jelas dan bermakna.
5
 

B. Sumber Data  

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai 

sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.Dalam 

penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder). 

1.  Data Primer  

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari sumber pertanyaan
6
. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai 

sumber data primer di sini adalah: pengurus, ustadz dan Santri setempat. 

2. Data Sekunder.  

                                                 
4
 Sugiyono, Op.cit , h. 8 

5
 Ibid, h.7 

6
 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Sekolah,(Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003), h. 39 
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Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan 

dalam bentuk dokumen-dokumen
7
. Adapun sumber data sekunder di sini 

adalah buku-buku yang terkait dengan fungsi pondok pesantren,`serta 

arsip-arsip, dokumen, catatan dan laporan Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Sabili Muttaqien Gisting Bawah.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Guna mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan empat 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya-jawab lisan antara dua orang 

atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada satu arah 

pembicaraan tertentu terkait permasalahan.
8
 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode wawancara bebas terpimpin,
9
 rangkaian pertanyaan yang telah 

dipersiapkan, penulis ajukan kepada Pedagang Busana Muslim, Kepala Dinas 

Pengelola Pasar, Sekretaris, serta Pengurus Humas Pengelola Pasar. 

Dengan demikian, metode ini penulis gunakan untuk menggali data mengenai 

Pedagang Busana Muslim yang memiliki jiwa kewirausahaan untuk memotivasi 

pengembangan masyarakat Islam di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Metode 

                                                 
7
Ibid., h.  40 

8
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

1990), h. 181 

 
9
 Yaitu wawancara dengan membawa kerangka pertanyaan (frame work of questions) untuk 

disajikan, tetapi bagaimana pertanyaan itu diajukan, diserahkan kepada kebijakan pewawancara itu 

sendiri. Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 201 
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ini juga digunakan untuk menggali data kepada informan guna mengecek keabsahan 

data yang diperoleh sebelumnya. 

2. Teknik Dokumentasi 

 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hokum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
10

  

3. Teknik Observasi 

 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

tentang fenomena yang diselidiki.
11

 Jenis yang digunakan pada observasi ini adalah 

observasi non partisipan.
12

  

Dari teknik pengumpulan data diatas, wawancara dan angket merupakan 

teknik pengumpulan data pokok dan selebihnya adalah teknik suplemen atau 

pelengkap saja. 

Berdasarkan karakteristik diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian 

hipotetis induktif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu  

teori atau mengeneralisasikan. 

 

                                                 
10

 Hadari Nawawi, Op.cit.,h. 133 

 
11

 Sutrisno Hadi, Op.cit., h. 162 

 
12

 Yaitu pengematan yang tidak melibatkan diri secara langsung. Peneliti mencatat, 

menganalisa, dan selanjutnya dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data tertentu, yaitu 

pengamatan yang tidak melibatkan diri secara langsung. Lihat Irawan Soehartono, Metode Penelitian 

Sosial Suatu Tekhnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 70 
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D. Metode Analisis Data 

 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya ialah pengolahan data sesuai 

dengan jenis dan kebutuhan tujuan penelitian. Data yang bersifat kuantitatif di olah 

dengan cara tabulasi data, dan data yang bersifat kualitatif, terutama dari hasil 

wawancara diolah secara kualitatif.
13

 Prosedur yang ditempuh selama pengolahan 

data berlangsung meliputi: melakukan pengelompokkan data sesuai dengan jenisnya 

dan mencari keterkaitan di antara data tersebut. 

Proses selanjutnya sebagai kegiatan terakhir dalam penulisan tesis ini adalah 

analisa data yang dilakukan setelah semua data terkumpul dan diolah. Analisa data 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artinya bahwa data yang 

terkumpul tersebut kemudian digambarkan dengan kata-kata, dipisahkan menurut 

pola berfikir induktif, yaitu melihat dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa secara 

khusus dan kemudian digeneralisasikan bersifat umum.
14

 

Analisa data dengan pendekatan kualitatif dilakukan sejak awal kegiatan 

sampai akhir kegiatan. Tujuannya adalah diharapkan terdapat konsistensi analisis data 

secara keseluruhan. Langkah-langkah analisa data yang dilakukan agar penyajian data 

lebih bermakna dan mudah dipahami meliputi: pengumpulan data, reduksi data, 

display data dan penarikan kesimpulan. Empat tahap kegiatan ini merupakan proses 

siklus dan interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya 

                                                 
13

 Metode pengolahan data kualitatif adalah metode pengolahan data yang tidak berbentuk 

angka-angka sebagai gambaran fakta-fakta dan karakteristik-karakteristik objek penelitian. Lihat M. 

Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2002), h. 187 

 
14

 Sutrisno Hadi, Op.cit., h. 162 
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yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. 

Untuk mengecek tingkat kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa 

cara, yaitu dengan kredibilitas terpenuhi, maka harus dilakukan dengan perpanjangan 

waktu, mengadakan triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang telah di 

peroleh kepada pihak-pihak lain, mendiskusikan dengan teman-teman se-profesi, 

menggunakan alat bantu seperti member check, yaitu memberikan ruang sejumlah 

responden untuk memberikan pendapatnya data yang dikumpulkan. 

Dengan demikian, analisa data secara garis besar di lakukan dengan langkah-

langkah berikut: 

a. Menelaah hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta catatan reflektif, dan 

memisahkan data yang penting dan tidak relevan untuk keperluan penelitian dari 

yang tidak penting. 

b. Mendeskripsikan data yang telah di klasifikasikan untuk menela’aha lebih lanjut, 

dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. 

c. Menelaah deskripsi data dan membandingkan dengan teori yang menjadi acuan 

penelitian, termasuk mengkritisi dan merevisi teori. 

d. Membuat analisis akhir dan meneruskannya dalam laporan untuk kepentingan 

tesis ini. 

Demikianlah rangkaian acuan penelitian ini yang akan digunakan sebagai 

acuan selama melakukan penelitian di lapangan. 

 




