
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenisnya adalah jenis

penelitian fenomenologis. Penelitian fenomenologis adalah penelitian untuk

mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai

pengalaman hidup yang terkait dengan konsep atau fenomena (Creswell, 2015).

Kata “fenomenologi” terdiri dari dua kata yakni fenomena dan logos. Fenomena

berasal bahasa Yunani “phainomai” (Kuswarno,2009), ada juga yang menyebutnya

denga kata phaenesthai (Hasbiansyah, 2008) berarti “menampak” atau “yang

menampak”. Fenomena adalah gejala atau sesuatu yang nampak. “Logos” berarti ilmu.

Jadi fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena (sesuatu yang nampak).

Secara lebih luas Creswell (2015) mendefinisikan fenomenologi sebagai studi untuk

mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai

pengalaman hidup mereka terkait dengan fenomena. Para fenomenolog memfokuskan

untuk mendeskripsikan apa yang sama/ umum dari partisipan ketika mereka mengalami

fenomena (Creswell, 2015).

Fenomenologi pada awalnya merupakan kajian filsafat dan sosiologi yang

kemudian dikembangkan menjadi metode penelitian dalam berbagai ilmu sosial sebagai

salah satu tipologi penelitian kualitatif dalam payung paradigma interpretatif

(Hasbiansyah, 2008). Terdapat perbedaan pendapat tentang siapa peletak dasar

fenomenologi sebagai sebuah ilmu. Namun pada umumnya dunia akdemik menyatakan

bahwa peletak dasar fenomenologi adalah Edmund Husserl. Pemikiran Husserl diilhami

oleh rasionalisme Rene Descartes dan Immanuel Kant serta psikologisme deskriptif

Franz Brentano, gurunya (Adian, 2010). Barangkali inilah yang menjadi perdebatan



tentang siapa tokoh peletak dasar fenomenologi tersebut karena Hasserl banyak

menggunakan pemikiran pendahulu dan gurunya dalam mengembangkan

fenomenologi.

Meski pada awalnya merupakan kajian filsafat, namun fenomenologi berbeda

dengan filsafat pada umumnya. Menurut Sudiarja dalam pengantar buku Fenomenologi

Agama Dhavamony (1995) menyatakan bahwa fenomenologi memperoleh pamor yang

cepat dan luas dalam kancah keilmuan adalah disebabkan karena fenomenologi tidak

mengajukan sistem pemikiran yang eksklusif sebagaimana aliran-aliran filsafat yang

berkembang sebelumnya, yang menjadi isme-isme besar, melainkan lebih sebagai

metode saja. Karena itu fenomenologi dapat digunakan dalam berbagai lapangan seperti

antropologi, sosiologi, psikologi dan studi agama. Faktor lain yang menyebabkan

cepatnya fenomenologi berkembang pesat adalah karena fenomenologi tidak

dimaksudkan untuk mencari benar-salah terhadap objek yang tengah diteliti

sebagaimana fenomenologi. Dhavamory (1995) menyatakan bahwa fenomenologi

agama tidak bermaksud meperbandingkan agama-agama melainkan menarik fakta dan

fenomena yang sama yang dijumpainya dalam agama-agama.

Fenomena yang dimaksud dalam studi fenomenologi  adalah sesuatu yang

memanifestasikan dirinya dalam diri subyek. Tidak ada sesuatu yang memanifestasi

pada dirinya subyek melainkan yang dialaminya melalui sesuatu yang termanifestasi

dalam pengalaman. Dengan memfokuskan pada yang termanifestasikan dalam

pengalaman, maka esensi dapat diperoleh dengan obyektif (Adian, 2010). Kajian

terhadap hal-hal di luar yang termanifestasi tidak diperlukan karena berlawanan dengan

hakikat studi fenomenologi itu sendiri.

Fenomenologi bertujuan untuk mengetahui sesuatu dari subyektifitas pelakunya

secara langsung, dengan menunda terlebih dahulu proses penyimpulan terhadap



fenomena (Kuswarno, 2009).  Van Manen (1990) sebagaimana dikutip Creswell (2015)

merumuskan tujuan fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada

fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal (pemahaman dari sifat

yang khas dari sesuatu). Makna menjadi salah satu hal penting dalam studi ini. Karena

itu konsep utama dalam fenomenologi adalah makna yang muncul dari pengalaman dan

kesadaran subyek yang diteliti.

Agar memperoleh data-data tentang pengalaman subyek secara alamiah, maka

peneliti fenomenologi harus melakukan “epoche” atau pengurungan, dengan

meninggalkan terlebih dahulu asumsi pribadinya, sehingga ia bisa benar-benar

memperoleh esensi dari pengalaman masyarakat. Peneliti harus memastikan bahwa

pernyataan para partisipan disajikan dengan jernih pada saat melakukan analisis data

penelitiannya (Creswell,2015). Dengan kata lain “epoche” adalah tidak bersuara, tidak

berkomentar sesuai selera peneliti terhadap fenomena dan bebas dari prasangka.

Ada dua macam pendekatan dalam studi fenomenologi yakni pendekatan empiris-

transendental dan hermeneutik. Fenomenologi empiris transendental lebih fokus pada

pendeskripsian pengalaman partisipan, sedangkan fenomenologi hermeneutik fokus

pada pendeskripsian sekaligus penafsiran pengalaman atau teks kehidupan

(Creswel,2015). Upaya menggali pengalaman dari subyek secara lebih mendalam

menjadi sangat penting dalam pendekatan fenomenologi hermaneutika untuk

mendapatkan makna yang lebih dalam. Makna dalam studi fenomenologi merupakan isi

penting yang muncul dari kesadaran subyek. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji

lebih dalam makna di balik tindakan sosial yang dilakukan oleh pimpinan pesantren

Salafy dalam merespon realitas eksternal.

Peneliti memilih tipe fenomenologi hermeneutik dalam melakukan penelitian ini.

Oleh karena itu penelitian ini berusaha mengungkap pengalaman pimpinan pesantren



Salafy di Kabupaten Banyumas terkait dengan  paham keagamaan pimpinan pesantren

dan pengembangan pendidikan. Sesuai dengan prinsip epoche dalam penelitian

fenomenologi, maka terhadap fenomena yang ada pada partisipan, peneliti tidak

memberikan penilaian atau kesimpulan  terhadap fenomena yang ada untuk menjaga

obyektifitas dan sifat keaslian apa yang ada di balik fenomena.

Secara lebih terperinci, Creswell (2015) menguraikan ciri utama studi

fenomenologi berdasarkan pemikiran Moustakas dan Van Manen sebagai berikut :

1. Fenomenologi menekankan pada fenomena yang hendak dieksplorasi berdasarkan

sudut pandang konsep atau ide tunggal.

2. Eksplorasi fenomena pada kelompok individu yang semuanya benar-benar telah

mengalami fenomena tersebut dari kelompok yang mungkin beragam dalam

ukurannya dari 3 hingga 15 individu.

3. Pembahasan filosofis tentang ide dasar yang dilibatkan studi fenoenologi. Dalam hal

ini peneliti melakukan penelusuran terhadap pengalaman hidup dari individu dari

fenomena tersebut.

4. Dalam mendeskripsikan pengalaman dari para partisipan, sebagian peneliti

mengurung dirinya di luar studi tersebut untuk mengidentifikasi pengalaman

pribadinya dengan fenomena tersebut. Namun sebagian lainnya menyingkirkannya

pengalaman pribadinya.

5. Prosedur pengumpulan data secara khas melibatkan wawancara dengan dukungan

data dari sumber lain dari pengamatan dan dokumen.

6. Analisis data mengikuti prosedur dari satuan analisis yang sempit (misalnya

pernyataan penting) menuju satuan yang lebih luas (misalnya satuan makna).

7. Diakhiri dengan deskripsi yang membahas esensi dari pengalaman individu tentang

“apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya.



B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di pesantren Salafy yang ada di wilayah

Kabupaten Banyumas yang tersebar di beberapa Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

Sesuai dengan informan yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka lokasi penelitian

dilaksanakan di empat pesantren yang ada di empat Kecamatan yakni :

1. Pesantren Ibnu Taimiyyah di Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh.

2. Pesantren Ar-Royyan di Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh.

3. Pesantren Al-Faruq di Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas

4. Pesantren Riyadhus Shalihin di Petarangan Kecamatan Kemranjen.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka jenis data yang

digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal,

bukan data yang berbentuk angka (Muhadjir, 1998). Data kualitatif dalam penelitian ini

meliputi pernyataan pimpinan pesantren Salafy tentang paham keagamaan dan

pemikiran pendidikannya, perilakunya dalam merespon realitas eksterna, gambaran

umum pesantren, sejarah berdirinya pesantren, pelaksanaan pendidikan,visi, misi dan

kurikulum yang digunakan. Data-data tersebut peneliti peroleh dari sumber data yang

telah ditetapkan.

Sumber data adalah subyek di mana data penelitian dapat diperoleh (Arikunto,

2010). Sumber data yang dipilih sangat tergantung dengan teknik pengumpulan data

yang dilakukan. Pada saat peneliti melakukan penggalian data dengan wawancara maka

sumber datanya adalah informan yakni para pimpinan pesantren Salafi. Pada saat

peneliti menggali data dengan menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya

adalah pesantren dengan segala rangkaian kegiatannya, termasuk kehidupan pimpinan

pesantren. Pada saat penggalian data menggunakan teknik dokumentasi maka sumber



datanya adalah dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti

seperti dokumen pendirian pesantren, dokumen visi dan misi pesantren, kurikulum dan

sebagainya.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan pesantren Salafy yang telah

mengalami fenomena yang telah ditetapkan. Mengenai berapa besarnya jumlah

informan  dalam penelitian fenomenologi, tidak ada patokan yang baku  (Smith, 2009).

Peneliti menetapkan empat pimpinan pesantren dari sembilan pimpinan pesantren

Salafy di  Kabupaten Banyumas sebagai informan. Keempat pimpian pesantren Salafy

tersebut ialah :

a. Ustaz Muhamad Yuswaji, Lc., Pimpinan pesantren Ibnu Taimiyyah di Kelurahan

Kebokura Kecamatan Sumpiuh.

b. Ustaz Ali Mahdi, Pimpinan pesantren Ar - Royyan di Kelurahan Kebokura

Kecamatan Sumpiuh.

c. Ustaz Saifudin zuhri, Lc., Pimpinan pesantren Al-Faruq Desa Karanglewas Kidul

Kecamatan Karanglewas.

d. Ustaz Zakaria Achmad, Pimpinan pesantren Riyadhus Shalihin Desa Petarangan

Kecamatan Kemranjen.

Peneliti menetapkan empat dari sembilan pimpinan pesantren untuk dijadikan

informan didasarkan pada  pendapat Dukes sebagaimana dikutip Creswell (2015) yang

menyatakan bahwa untuk penelitian fenomenologi disarankan untuk mengambil 3

hingga 10, dan Creswell menyarankan antara 3 hingga 15. Smith (2014)  menyatakan

bahwa hasil penelitian fenomenologi yang telah dipublikasikan umumnya

menggunakan 1 sampai 15 responden atau informan.



Penetapan informan dilakukan dengan memilih informan yang homogen dengan

tujuan untuk mendapatkan informan yang benar-benar telah mengalami fenomena yang

akan dikaji dalam penelitian ini. Diharapkan dengan informan yang homogan tersebut

bisa menghasilkan data yang lebih natural dan valid.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam data yakni data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber primer atau sumber pertama

(Suryabrata, 2013). Data primer peneliti peroleh dari sumber data informan melalui

teknik wawancara mendalam semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur menjadi

teknik yang cukup tepat dalam penelitian fenomenologi karena wawancara jenis ini

memungkinkan peneliti dan partisipan dapat terlibat dalam dialog dan pertanyaan yang

disusun sebelumnya dapat dimodifikasi menurut respon informan (Smith, 2009).

Melalui wawancara mendalam maka hakikat dari fenomena yang diteliti dapat

digambarkan melalui subyektifitas (orang yang mengalami fenomena) secara langsung

(Kuswarno, 2009). Peneliti dalam hal ini mewawancarai pimpinan pesantren Salafy

yang ditetapkan sebagai informan dengan mempersiapkan daftar petanyaan namun

fleksibel dalam pelaksanaannya, mengalir sesuai respon informan.

Bentuk dari data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan pimpinan pesantren

Salafy yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti pernyataan tentang

paham keagamaan Salafi, pengembangan pemikiran pendidikan dan berbagai argumen

serta motivasi tindakan sosialnya dalam merespon realitas eksternal.

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer. Data

sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah data tentang keadaan atau gambaran

umum pesantren dan deskripsi pelaksanaan pembelajaran di pesantren. Data-data

tersebut peneliti peroleh dengan teknik observasi. Termasuk data sekunder dalam



penelitian ini adalah data  tentang sejarah berdirinya pesantren, visi dan misi serta

kurikulum yang digunakan. Data sekunder ini peneliti peroleh melalui teknik studi

dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Interpretative

Phenomenological Analysis (IPA) dengan tahapan langkah analisis sebagai berikut: 1.

Reading and re-reading; 2. Initial noting; 3. Developing emergent themes; 4.

Searching for connections a cross emergent themes;    5. Moving the next cases; 6.

Looking for patterns a cross cases (Smith, 2009). Masing-masing tahap analisis

diuraikan sebagai berikut :

1. Reading and re-reading

Dengan membaca secara berulang-ulang terhadap transkrip hasil wawancara,

peneliti mampu menghayati isi data yang asli sehingga menambah keyakinan

peneliti bahwa data tersebut benar-benar data yang tepat. Aktivitas dalam langkah

awal ini setelah membaca berulang adalah memindahkannya ke dalam transkrip

dalam bentuk tulisan. (Hajaroh, 2009)

Kegiatan analisis tahap awal ini ,  peneliti membaca berulang-ulang terhadap

transkrip wawancara dengan pimpinan pesantren Salafy. Melalui tahapan ini peneliti

berusaha menghayati setiap pernyataan pimpinan pesantren dalam transkrip tentang

fenomena paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy, pengembangan pemikiran

pendidikannya, dan perilakunya dalam merespon realitas eksternal. Melalui langkah

awal ini peneliti memperoleh keyakinan dan kemantapan bahwa fenomena yang

diteliti benar-benar ada dalam diri pimpinan pesantren.

2. Initial noting



Setelah pemindahan data ke dalam transkrip selesai, selanjutnya peneliti

memulai langkah pengujian terhadap isi transkrip baik dari sisi kalimat maupun

bahasa yang digunakan informan . Analisis pada tahap ini lebih bersifat eksploratif

dengan membuat catatan dan komentar umum terhadap hal-hal yang menarik adari

pernyataan informan dalam transkrip (Hajaroh, 2009).

Kegiatan peneliti pada tahap analisis awal ini adalah memberikan catatan awal

yang bersifat umum namun komprehensip terhadap pernyataan pimpinan pesantren

Salafy setelah membaca transkrip wawancara secara berulang-ulang. Pernyataan

pimpinan pesantren yang dicatat adalah pernyataan yang menarik terkait fenomena

yang diteliti.

Terhadap pernyataan pimpinan pesantren dalam transkrip, peneliti memberikan

komentar eksploratori untuk memperoleh deskripsi inti tentang fenomena paham

keagamaan pimpinan pesantren Salafy, pengembangan pemikiran pendidikan dan

perilakunya dalam merespon realitas eksternal.

Langkah selanjutnya setelah peneliti memberikan komentar eksploratori adalah

melakukan dekontekstualisasi terhadap transkrip lalu memberikan penilaian secara

alamiah dari pernyataan pengalaman pimpinan pesantren Salafy, untuk menekankan

pentingnya konteks dalam wawancara sebagai keseluruhan yang saling berhubungan

antara pengalaman satu dengan pengalaman lain.

3. Developing Emergent themes

Langkah analisis pada tahap ini adalah mengembangkan kemunculan tema-

tema. Kemunculan tema-tema didasarkan pada catatan eksploratif atau catatan awal

yang kondisinya masih belum rapi. Oleh karena itu untuk merapikan munculnya

tema-tema tersebut dibuatlah maping untuk memperoleh kesalinghubungan  tema.

Untuk menghasilkan kemunculan tema yang lebih komprehensip, sangat boleh jadi



peneliti membuka kembali transkrip yang masih mentah lalu mengorganisasikan

untuk memperkuat tema-tema yang telah muncul (Joharoh, 2009).

Tema yang muncul terkait dengan paham keagamaan pimpinan pesantren dan

pengembangan pemikiran pendidikan sangat banyak jumlahnya dan beragam bahkan

ada tema yang sama. Keseluruhan tema tang muncul dicatata dalam lembar khusus

di luar transkrip. Tema yang muncul dihasilkan dari pembacaan transkrip

wawancara secara berulang-ulang.

4. Searching for connections a cross emergent themes

Setelah tema-tema yang muncul diorganisasikan, maka langkah selanjutnya

adalah mencari hubugan antar tema dari keseluruhan tema yang ada. Teknik yang

dilakukan untuk mengetahui hubungan antar tema adalah dengan membuat grafik

atau maping. Tema-tema yang tidak mempunyai hubungan selanjutnya bisa

disingkirkan atau dibuang (Hajaroh, 2009).

Di antara tema-tema yang telah ditetpakan untuk menganalisis data Tema-tema

yang sama dan paling banyak muncul serta memeiliki kesesuaian antar tema di

antara pernyataan pimpinan pesantren Salafy ditetapkan sebagai tema yang diangkat

untuk analisis data penelitian.

tentang paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy adalah :

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pimpinan pesantren Salafy mengikti paham

keagamaan Salafy.

b. Tipologi paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy.

c. Jaringan ustaz dan pesantren dalam mengembangkan paham keagamaan Salafy.

Tema-tema yang berkaitan dengan data tentang fenomena implikasi paham

keagamaan pimpinan pesantren Salafy terhadap pengembangan pemikiran

pendidikan meliputi tema tentang :



a. Implikasi terhadap pengembangan tipologi pemikiran pendidikan.

b. Implikasi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan.

Adapun tema-tema yang berkaitan dengan tindakan pimpinan pesantren Salafy

dalam merespon realitas eksternal meliputi tema-tema tentang :

a. Alasan memilih pesantren sebagai lembaga pendidikan.

b. Makna tindakan pimpinan pesantren Salafy dalam merespon realitas eksternal.

5. Moving the next cases

Pada tahap kelima ini intinya adalah menyelesaikan dan menulis hasil analisis

sebagaimana urutan kerja pada langkah pertama hingga ke-empat. Jika hal ini sudah

dilakukan, maka peneliti melanjutkan pada kasus berikutnya dalam setiap kasus atau

setiap informan. Hal ini diberakukan secara sama terhadap setiap kasus atau setiap

informan dari transkrip wawancara (Hajaroh, 2009).

6. Looking for patterns a cross cases

Pada tahap akhir ini, peneliti mencari pola yang dari setiap kasus atau setiap

informan, kemudian mencari hubungan antar tema pada tiap kasus untuk

menggambarkan inti dari fenomena  (Hajaroh, 2009).

Melalui langkah analisis ke-enam ini peneliti membuat deskripsi akhir tentang

paham keagamaan pimpinan pesantren Salafy , implikasi paham keagamaan

terhadap pengembangan pemikiran pendidikan dan makna tindakan pimpinan

pesantren secara lebih utuh.

F.      Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh di lapangan mempunyai tingkat keabsahan yang baik

maka peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi data dan



triangulasi metode. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan data yang

diperoleh dari sumber primer (pimpinan pesantren) dengan sumber sekunder (para

ustaz\, santri dan tokoh masyarakat). Triangulasi metode dimaksudkan bahwa data yang

diperoleh melalui wawancara akan peneliti cocokkan dengan data dari hasil observasi

di lapangan dan dokumen yang ada. Oleh karena itu perpanjangan masa wawancara dan

pengamatan berperan menjadi sangat penting dilakukan untuk memperdalam dan

memperkokoh data. Hal ini penting karena penelitian kualitatif kekuatannya berbasis

pada data yang diperoleh secara mendalam melalui wawancara dan pengamatan

berperan.


