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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan mengisyaratkan sebuah kriteria untuk menyeleksi data yang 

dianggap relevan.1 Pendekatan mencakup standar dan cara kerja atau prosedur 

tertentu dalam proses penelititan, seperti merumuskan masalah, menjaring data, 

serta menentukan unit analisis yang akan diteliti.2 Adapun pendekatan penelitian 

dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif. 

 

B. Jenis dan Metode Penelitian 

Penulisan skripsi ini pada dasarnya berangkat dari sebuah penelitian 

terhadap seorang tokoh, maka jenis penelitian ini adalah studi kasus. Adapun 

dalam pencarian dan pengumpulan data, penulis memadukannya dengan 

wawancara (penelitain lapangan/ field research), dengan alasan tokoh yang diteliti 

masih hidup. Maka jenis penelitian ini adalah studi kepemimpinan tokoh. 

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

historis. Metode historis digunakan untuk mengidentifikasi sebab-sebab dan 

kebijakan Shaik Hussain membangun institusi-institusi pendidikan 

Muhammadiyah di Singapura selama delapan belas tahun. Metode historis juga 

penulis gunakan untuk mendeskripsi gaya kepemimpinan Shaik Hussain dalam 

                                                           
      1 Vernon van Dyke, Political Science: A Philoshopical Analysis (Stanford: Stanford University 

Press, 1960), hlm. 63 

      2 Abdul Azizi SR., “Memahami Fenomena Sosial melalui Studi Kasus”, dalam Burhan Bungin, 

Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan 

Model Aplikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 18 
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membangun institusi-institusi pendidikan Muhammadiyah di era globalisasi. 

Informasi-informasi historis mengenai sebab dibangunnya institusi-institusi 

pendidikan Muhammadiyah dan juga gaya kepemimpinan yang digunakan 

didapatkan langsung melalui pihak pertama, yaitu Shaik Hussain itu sendiri selaku 

objek penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa metode: 

(i) Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah salah satu metode atau teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengabadikan dalam 

memperoleh data otentik yang bersifat dokumen, baik data itu berupa 

catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Yang dimaksud 

dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis,3 baik itu teks asli 

maupun hasil wawancara. 

 Dalam hal ini, ketika akan melakukan interview dengan informan, 

penulis menyiapkan bolpoin dan secarik kertas untuk mencatat secara 

singkat hal-hal yang penulis anggap sebagai poin-poin penting, sehingga 

akan memudahkan bagi penulis untuk melacak informasi-informasi penting 

dalam penelitian ini. 

                                                           
      3 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72 
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 Dokumen yang berisi hal-hal penting penulis menyimpan dan 

menjadikan rujukan dalam penelitian ini, sehingga relevansi data akan 

diketahui ketika penulis melakukan analisis data setelah memasuki 

lapangan. 

(ii) Wawancara (Interview) 

 Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dengan 

berlandaskan tujuan penelitian.4 Melalui metode ini, penulis mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada informan dan jawaban dari informan 

oleh penulis direkam dengan alat perekam (voice recorder). 

 Saat melakukan interview, penulis melakukan wawancara dengan objek 

penelitian secara berstruktur,5 dengan teknik; penulis menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada objek penelitian 

sebelum memasuki lapangan; penulis mengajukan pertanyaan yang sudah 

terstruktur saat memasuki lapangan; setelah memasuki lapangan, satu-

persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut. Dengan 

demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan 

keterangan yang lengkap dan mendalam. 

 Hasil wawancara yang tersimpan di alat perekam (voice recorder) akan 

menjadi rujukan utama penulis dalam penelitian ini, sehingga ketika 

melakukan analisis data, penulis mendengarkan rekaman tersebut dari awal 

                                                           
      4 Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 67 

      5 Wawancara relatif berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan beserta alternatif jawabannya, namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban. Jawaban 

yang diberikan informan tidak berarti tidak dapat keluar dari alternatif yang dibuat oleh penulis 
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hingga akhir untuk mendapatkan informasi-informasi penting dan relevan 

dalam penelitian ini. 

 Metode dokumentasi dan wawancara penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang orientasi Shaik Hussain membangun institusi-

institusi pendidikan Muhammadiyah di Singapura serta gaya kepemimpinan 

yang digunakan dalam membangun institusi-institusi tersebut. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka jenis data yang diperlukan adalah 

data yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang berasal dari hasil wawancara. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data 

primer.6 Sumber data primer yang dimaksud adalah data-data yang penulis 

kumpulkan dari hasil wawancara (interview) dengan objek penelitian. 

Dalam hal ini penulis menggunakan data primer untuk mengidentifikasi 

sebab-sebab Shaik Hussain membangun institusi-institusi pendidikan 

Muhammadiyah serta gaya kepemimpinan yang digunakan dalam membangun 

institusi tersebut. 

 

E. Metode Analisis Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka 

teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi/ 

konten (content analysis).7 Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan isi 

                                                           
      6 Data primer adalah data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang 

diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut data asli 

      7 Saiful Latif, Konsep Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam menurut Azyumardi Azra dan 

Abdul Malik Fadjar (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2015), hlm. 32 
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pemikiran Shaik Hussain dalam membangun institusi pendidikan Muhammadiyah 

di Singapura. 

Ketika melakukan analisis data, penulis mencoba untuk menggali setiap 

informasi-informasi penting dari data yang ada. Seperti yang penulis kemukakan, 

data yang dimaksud adalah data primer yang penulis dapatkan langsung dari hasil 

wawancara dengan objek penelitian. Maka dalam melakukan analisis data, penulis 

memutar alat perekam dari awal sampai akhir secara berulang-ulang, untuk 

mendapatkan data yang valid dan relevan dalam penelitian ini. 

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian kajian kepemimpinan 

tokoh, maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun, mengklasifikasikan dan 

menelaah lebih jauh pemikiran tokoh secara objektif dan sistematis dengan 

mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menyintesiskan bukti-bukti 

untuk mengungkap fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.8 

Analisis data yang dilakukan penulis merupakan usaha untuk menemukan 

jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian. Adapun dalam 

menganalisa data, maka penulis menggunakan tahap-tahap: (i) Menelaah data; 

memeriksa kembali data yang telah terkumpul, (ii) Reduksi data; merangkum 

data, (iii) Menyusun data-data dalam satuan-satuan atau sub-bab,                              

(iv) Mengategorikan data, (v) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.9 

 

                                                           
      8 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 16 

      9 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 190 
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Penulis juga melakukan langkah-langkah analisis yang ditempuh dalam 

penelitian ini: 

(i) Pengadaan data yang terdiri dari perekaman dan pencatatan data yang

diperlukan dari data primer.

(ii) Pengurangan atau penyederhanaan (reduksi) data. Artinya, penulis akan

melakukan pilihan tentang bagian dari data mana yang diambil dan data

mana yang dibuang, sehingga memudahkan penulis unutk membuat

kesimpulan yang dapat diverifikasi.

(iii) Inferensi data, dimana penulis akan sensitif terhadap konteks data yang

diteliti, dengan tidak mengurangi makna analisis yang menggambarkan

konteks data.

(iv) Analisis, yaitu menganalisa data yang sudah terhimpun, dimana penulis

akan melakukan proses identifikasi dan menampilkan data penting yang

dapat memberikan keterangan yang memuaskan dan kemudian

dituangkan dalam bentuk tulisan/ laporan penelitian.10

      10 Darmiyati Zuchdi, Seri Metodologi Penelitian: Panduan Penelitian Analisis Konten 

(Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1993), hlm. 28 


