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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan folklore. Karena dalam folklor terkandung unsur-unsur budaya lisan. 

Maka dari itu antara objek dengan kajian harus berimbang. Penelitian kualitatif di 

jelaskan oleh Bodgan dan Tailor (dalam Moleong, 2007: 4) sebagai prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang telah di amati.  

Secara operasional dalam melakukan penelitian harus memiliki mental 

yang kuat dan mematangkan persiapan persiapan yang matang dan bukan hanya 

fokus pada subjek penelitian, namun peneliti harus memiliki cara untuk mencapai 

suatu tempat yang akan diteliti, karena inti dari pendekatan folklor adalah berupa 

keterkaitan antara subjek, lokasi dan fenomena yang dialami. Jika salah satu 

faktor tersebut tidak dipersiapkan dengan baik maka hasil yang didapatkan kurang 

maksimal. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan di dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk 

memaparkan bentuk, makna, dan fungsi dalam pujian sebelum salat yang 

dilaksanakan setelah adzan sebagai tradisi lisan masyarakat Kecamatan Pujon. 

Penelitian kualitatif  yakni sebuah penelitian dimaksudkan untuk memahami 
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fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

gaya hidup, tindakan, dan lain-lain (Endraswara, 2011:6). Metode kualitatif 

sebagai tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan. Sasaran dalam penelitian ini berdasarkan sebuah fenomena 

masyarakat yang dideskripsikan sebagaimana adanya tanpa disertai perhitungan 

statistik, maka metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

3.3 Sumber dan Data Penelitian 

Data merupakan sebuah fakta di lapangan yang dijadikan sebagai bahan 

untuk menyusun informasi. Data yang ada dalam penelitian ini yakni tuturan 

tradisi lisan pujian sebelum salat. Data yang dimaksud sesuai dengan ruang 

lingkup penelitian yaitu bentuk tradisi lisan pujian sebelum salat di masjid dan 

musala Desa Ngroto dan data dalam penelitian ini terlampir. Jumlah masjid dan 

musala di Desa Ngroto terdiri dari 4 masjid dan 25 musala. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data adalah transkripsi pujian sebelum salat yang 

dinyanyikan oleh informan dan jamaah masjid maupun musala Desa Ngroto. 

Informan yang diwawancarai peneliti berjumlah empat orang. Peneliti mengambil 

empat orang sebagai informan dalam pengumpulan data karena keempat informan 

tersebut masih sering melakukan pujian sebelum salat. Berikut data informan 

peneliti:  

Tabel 3.1 

Kode Data: 

No. Informan Inisial Data 

1.  Bapak Fudin B.F Pujian no 1-7 
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2. Bapak Mattari B.M Pujian no 8-14 

3. Bapak Surahmin B.S Pujian no 15-18 

4. Bapak Abirudi B.A Pujian no 19-21 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan 

penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di 

beberapa masjid dan musala Desa Ngroto. Berikut penjelasan lokasi informan 

yang berhasil peneliti wawancarai: 

1) Bapak Fudin merupakan takmir musala Al-Islah tepatnya di Dusun 

Lebaksari RT. 32 Desa Ngroto Kecamatan Pujon. 

2) Bapak Matari merupakan takmir musala Al-Muttakhin tepatnya di RT. 

19 Desa Ngroto Kecamatan Pujon. 

3) Bapak Surahmin merupakan takmir masjid Al-Haromain tepatnya di 

RT. 28 Desa Ngroto Kecamatan Pujon. 

4) Bapak Abirudi merupakan takmir musala Al-Yaman tepatnya RT. 15 

Desa Ngroto Kecamatan Pujon. 

Penentuan objek ini berdasarkan tempat yang penulis ketahui bahwa 

masjid dan musala ini masih sering melantunkan syair pujian. Dari empat masjid 

dan dua puluh lima musala yang berada di Desa Ngroto Kecamatan Pujon tersebut 

pujian yang dilantunkan hampir sama, maka dari itu peneliti cenderung 

mengambil satu data dari masjid dan tiga musala yang berbeda.  

3.5 Instrumen Penelitian 
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Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, maka 

instrumen utamanya adalah peneliti sendiri dengan segenap pengetahuannya 

mengenai teori-teori yang mendukung penelitian.  Instrumen penelitian adalah alat 

pengumpul data penelitian. Data diklasifikasikan berdasarkan batasan masalah 

yang memfokuskan pada bentuk dan makna tradisi lisan pujian sebelum salat di 

masjid dan musala kecamatan Pujon, sehingga data yang diperoleh kemudian 

mengidentifikasikan pujian sebelum salat berdasarkan bentuk, makna, dan fungsi 

tradisi lisan. Selanjutnya memasukkan data ke dalam tabel yang digunakan dalam 

penelitian. Adapun tabel indikator dan tabel instrumen penjaring data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Indikator Penelitian: 

Analisis Bentuk, Makna dan Fungsi Tradisi Lisan Pujian Sebelum Salat di Masjid 

dan Musala Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

 No. Rumusan Aspek yang 

dikaji 

Fokus Sub Aspek dan Indikator 

1. Bentuk syair 

lisan pujian 

sebelum salat 

Puisi - Unsur 

Batin 

 

 

 

 

 

- Menganalisis unsur batin yang 

terdapat dalam puisi, yang 

meliputi: 

a. Tema yang terkandung 

dalam puisi. 

b. Nada yang terdapat dalam 

puisi. 

c. Rasa yang diungkapkan 

penyair di dalam puisi. 

d. Amanat yang terkandung 

dalam puisi. 
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   - Unsur 

Fisik 

 

Menganalisis unsur fisik yang 

terdapat dalam pujian, meliputi: 

 

a. Pemilihan kata atau diksi oleh 

penyair dalam penciptaan 

puisi. 

b. Susunan kata yang dapat 

mengungkapkan sebuah 

pengalaman yang dialami 

penyair. 

c. Menganalisis kata yang dapat 

di tangkap dan dapat 

memunculkan imaji, atau 

biasa disebut dengan kata 

konkret. 

d. Menentukan majas yang 

terdapat dalam puisi tersebut. 

e. Menentukan rima yang 

terdapat dalam puisi. 

f. Menentukan tipografi yang 

terdapat dalam sebuah puisi. 

2. Makna syair 

lisan pujian 

sebelum salat 

Makna Pujian 

 

- Makna 

Denotatif 

- Menentukan makna 

sebenarnya yang terdapat 

dalam pujian.  

- Makna 

Konotatif 

- Menentukan makna yang 

memiliki bahasa kias dalam 

pujian. 

3.  

 

Fungsi Syair 

lisan pujian 

sebelum salat 

Fungsi Pujian - Fungsi 

Sosial 

- Pujian berfungsi sebagai 

hiburan yang dapat 

menimbulkan rasa senang. 

- Pujian sebagai buah pikiran 

atau renungan untuk 

merenungkan nilai-nilai 

yang terdapat dalam pujian 

- Pujian sebagai bahan 

pembelajaran atau sebagai 

tolak ukur  dalam sebuah 

kehidupan. 

- Pujian sebagai media 

komunikasi antara manusia 

dengan Tuhan dan manusia-

dengan manusia. 

- Pujian sebagai pembuka 

paradigm berpikir. 

-  Fungsi 

Religi 

- Pujian sebagai suatu 

pandangan hidup. 

- Pujian sebagai tuntutan 

prinsip antara benar dan 



38 
 

salah. 

- Pujian sebagai pandangan 

keyakinan. 

- Fungsi 

Budaya 

- Pujian berfungsi sebagai 

pemersatu masyarakat, 

khususnya menjalin 

kekerabatan antar umat 

muslim. 

- Pujian dapat memenuhi 

kebutuhan kebutuhan dasar 

masyarakat salah satunya 

yaitu kebutuhan batin, untuk 

saling mengingatkan antar 

sesame. 

- Mendorong perubahan 

dalam masyarakat. 

 

Tabel 3.3 

 

Instrumen Penelitian  

Bentuk syair lisan pujian sebelum salat di Masjid dan Musala Desa Ngroto 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

 

Kode: 

 

P : Pujian 

BF : Bapak Fudin 

BM : Bapak Muslimin 

BS : Bapak Suwarsono 

BA : Bapak Ashadi 

UF : Unsur Fisik 

UB : Unsur Batin 

No. Kode Data Terjemahan  Aspek yang Diteliti Deskripsi 

UF UB 

1. P/BF/D      

2. P/BM/D      

3. P/BS/D      

4. P/BA/D      
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Tabel 3.4 

Instrumen Penelitian  

Makna syair lisan pujian sebelum salat di Masjid dan Musala Desa Ngroto 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

 

 

Kode: 

 

P  : Pujian 

BF : Bapak Fudin 

BM : Bapak Muslimin 

BS : Bapak Suwarsono 

BA : Bapak Ashadi 

MD : Makna Denotatif 

MK : Makna Konotatif 

Tabel 3.5 

 

Instrumen Penelitian  

Fungsi syair lisan pujian sebelum salat di Masjid dan Musala Desa Ngroto 

Kecamatan Pujon 

No. Kode Data Terjemahan Aspek yang 

Diteliti 

Deskripsi 

MD MK 

1. P/BF/D      

2. P/BM/D      

3. P/BS/D      

4. P/BA/D      

No. Kode Data Terjemahan  Aspek yang Diteliti Deskripsi 

FS FR FB 

1. P/BF/D       

2. P/BM/D       

3. P/BS/D       
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Kode: 

 

P  : Pujian 

BF : Bapak Fudin 

BM : Bapak Muslimin 

BS : Bapak Suwarsono 

BA : Bapak Ashadi 

FS : Fungsi Sosial 

FR : Fungsi Religi 

FB : Fungsi Budaya 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang diterapkan dari penelitian ini merupakan metode menyimak. 

Jika dilihat dari metode tersebut, cara yang dilakukan guna memperoleh data 

dengan teknik rekam dan teknik catat. 

Teknik merekam dilakukan dengan tata cara merkekam informan 

menyanyikan lantunan tradisi lisan pujian dengan menggunakan alat bantu 

telepon genggam. Hal ini diterapkan karena jika ada sesuatu yang masih kurang 

jelas dan menimbulkan kebimbangan dapat didengar kembali rekaman tersebut. 

Teknik catat guna mencatat hasil data yang diperoleh melalui perekaman 

kemudian dituangkan ke dalam teks tertulis. Disisi lain tujuan dari teknik catat itu 

sendiri adalah untuk mencatat hal-hal yang dianggap berguna di luar konteks atau 

data rekam guna mendapatkan tambahan informasi. 

 

4. P/BA/D       
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3.7 Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah tardisi lisan 

pujian sebelum salat di masjid dan musala kecamatan Pujon ditinjau dari bentuk, 

makna, dan fungsinya sesuai dengan pendekatan, metode dan jenis data yang 

diperlukan serta sumber data yang telah ditetapkan, maka penelitian ini 

dilaksanakan dengan teknik telaah teks atau analisis tekstual. 

Adapun sistematika penganalisisan data penelitian ini dituangkan ke dalam 

tiga tahap, sebagai berikut: 

1) Mencocokan kembali data yang diperoleh dan disesuaikan dengan masalah 

penelitian. 

2) Mentranskripsikan rekaman data, yaitu dengan cara memindahkan data 

dalam bentuk tulisan yang sebenarnya.  

3) Mengklasifikasikan data berdasarkan rumusan masalah penelitian yang 

sudah ditetapkan 

4) Menyimpulkan hasil berdasarkan masalah penelitian yang sudah 

ditetapkan. 

Hasil dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan adalah berupa deskripsi 

tentang bentuk dan makna yang terkandung dalam tradisi lisan pujian sebelum 

shalat. 

3.8 Prosedur Penelitian 

Tahap penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yakni: 1) Tahap persiapan, 

2) Tahap pelaksanaan, 3) Tahap penyelesaian. 
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3.8.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini berwujud pengkajian studi pustaka, menyusun rancangan 

penelitian, membuat tabel instrumen penelitian yang berguna sebagai penjaring 

data penelitian. 

3.8.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan proses pengumpulan data, 

mentranskripsikan data, pengolahan data pemaparan hasil pengolahan data dan 

menyimpulkan hasil analisis. 

3.8.3 Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini merupakan tahap yang terakhir dari kesekian proses 

penyusunan laporan penelitian, setelah penyusunan laporan telah selesai, 

selanjutnya melakukan revisi laporan penelitian, penggandaan laporan penelitian 

dan penyerahan laporan penelitian. 


