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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Kajian ini mengambil pendekatan deskriptif - kualitatif. Tracy (2013: 4-5) menjelaskan 

bahwa kajian kualitatif ialah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data deskriptif dalam 

bentuk ucapan atau tulisan dan tingkah laku masyarakat yang diteliti. Hamidi (2010) 

menyifatkan penelitian deskriptif – kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, jika data yang 

disajikan berupa cerita dari para reaksiden atau informan tentang pertimbangan, pengalaman, 

pengetahuan, tradisi, filsafat atau pandangan hidup mereka. Penelitian deskriptif kualitatif 

biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana”, “mengapa” yang pada 

prinsipnya adalah mencari jawaban detail melalui wawancara – mendalam (Hamidi 2010:11).  

Penelitian ini juga bersifat eksploratis karena berusaha mengeksplorasi terhadap suatu 

permasalahan walaupun dengan sedikit informan, sehingga memanfaatkan pendekatan 

kualitatif. Selain itu penelitian eksploratoris merupakan studi dengan tema tertentu yang belum  

banyak dikaji secara mendalam oleh peneliti lainnya. Pendekatan kualita tif diharapkan mampu 

menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat 

diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam satu 

setting konteks tertentu, yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang disim bolkan dalam perilaku 

masyarakat menurut perspektif masyarakat itu sendiri (perspektif emik). Data penelitian 

kualitatif bersifat naturalistik, metodenya induktif, pelaporannya bersifat deskriptif dan naratif 

(Suprayogo dan Tobroni, 2003: hal 7). Dengan ungkapan lain, penelitian kualitatif alur 

penarikan kesimpulannya berproses secara induktif, yakni berawal dari yang bersifat khusus 

berupa kumpulan data ke yang bersifat umum berupa konsep. Konsep di sini merupakan salah 
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satu unsur atau komponen teori. Jadi kesimpulan dari penelitian kualitatif berupa penemuan 

konsep atau hubungan antarakonsep (teori).  

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah studi kasus, yaitu kajian yang dirinci 

dan mendalam atas suatu kasus, agar hasil penelitiannya mampu menggali substansi terperinci 

dan meyeluruh dibalik fakta. Yin (1984: 23), mengatakan bahwa penelitian mengenai kajian 

kes merupakan penelitian empirikal berkenaan fenomena dalam kehidupan sebenar, apabila  

sempadan antara fenomena dan konteks tidak dapat dilihat dengan jelas, dan dimana pelbagai 

sumber boleh digunakan. Studi kasus memiliki pendekatan studi kasus tunggal, multi kasus, 

dan studi kasus perbandingan. Peneliti dalam hal ini memilih studi kasus tunggal yaitu 

penelitian di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri.  

 

B.   Tempat Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan Institut 

Pengajian Tinggi Al-Zuhri yaitu (1) Ibu Pejabat bagi Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri (2) 

Cawangan utama Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri di Singapura di alamat 448 Changi Road, 

#04-07 Wisma Indah, Singapura 419975. (3) Cawangan Institute Pengajian Tinggi Al-Zuhri di 

Marsiling, Blk 306A, Woodlands St 31, #04-01, Singapura 731306. Lokasi penelitian tersebut 

merupakan lokasi pertemuan dengan pengarah, pejabat bagi eksekutif dan manager, program 

pendidikan diatur, kelas-kelas yang mana program pendidikan dijalankan, environmen dan 

suasana yang menandai kultur sesebuah organisasi dapat dilihat dan dirasakan, infrastuktur dan 

informasi  yang penting bagi peneliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan soalan 

penelitian.  

 

C.  Subjek dan Objek Penelitian 
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Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah persoalan kepemimpinan spiritual 

yang sedang berlaku di Al-Zuhri bersandarkan instrumen soalan berkenaan komponen-

komponen yang terdapat di dalam konsep kepemimpinan spiritual. Instrumen kepemimpinan 

spiritual merupakan faktor-faktor utama yang membentuk kepemimpinan spiritual (seperti 

yang dihuraikan oleh Fry, 2015) yang merangkumi tiga komponen utama yaitu kepemimpinan 

spiritual, wargakerja dan aspek outcome. Komponen kepemimpinan spiritual merangkumi visi,  

misi, pendekatan, kehidupan kerohanian, nilai-nilai spiritual yang didokong oleh 

kepemimpinan spiritual dan aspek aspek kepemimpinan spiritual yang sedang berlaku. 

Komponen wargakerja merangkumi perspektif wargakerja terhadap visi, misi, kehidupan 

kerohanian, environmen spiritual, kesan ke atas kehidupan spiritual dan kepuasasan kehidupan 

wargakerja, interaksi antara wargakerja dan aspek aspek yang releven terhadap warga kerja di 

bawah kepemimpinan spiritual.  3) Kom ponen outcome yang merangkumi aspek hasil dalam 

bentuk kepuasan wargakerja, komitmen, kebahagian dan aspek hasil dan lain berkaitan dengan.  

Subjek penelitian bagi penilitian ini menggunakan informan kunci yaitu  merupakan 

mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap persoalan yang diteliti. Informan 

kunci merupakan teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Teknik ini merupakan wawancara mendalam dengan sejumlah orang yang mengetahui atau 

mempunyai informasi mengenai apa yang terjadi dan apa yang ada di sesebuah tempat 

penelitian. Teknik ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai orang – pemimpin 

dan tokoh masyarakat, profesional atau warga, yang mempunyai informasi tangan pertama 

mengenai kejadian, apa yang ada, dan proses terjadinya suatu feonema. Informan kunci ini 

merupakan pakar dalam pengetahuan dan pengalaman tertentu yang menjadi masalah 

penelitan, dan memberikan rekomendasi mengenai pemecahan masalah (Wirawan,2013:756). 

Di dalam menentukan bilangan dan individu bagi informan kunci, peneliti menggunakan 

pendekatan “purposif” yang mana informan dipilih atas dasar mereka mempunyai informasi 
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yang representif kepada kelompok organisasi yang mereka berada yaitu wakil pengarah, wakil 

pihak pengurus, wakil pelajar dan akhir sekali wakil waris.  

Institut pendidikan Al-Zuhri mempunyai lembaga Pengarah yang merangkumi 

beberapa anggota pengarah. Ia merangkumi Pengerusi yaitu Haji Wan Hussin Zoohri, Naib 

Pengerusi, Ustaz Hj. Mohd Yusuf Zuhri, Anggota Pengarah yaitu Cikgu Abdullah Othman,  

Ustaz Muhd Fuad Md Aris, Ustaz Zulkifli Othman, Ustaz Fathurrahman Dawoed, Ustazah 

A'ishah Ismail dan seorang pemangku pengarah eksekutif Ustazah Farhanah Zakaria.  

Di dalam eksekutif termasuk Pengurus, Mas'udin Syarifuddin dan pembantu Pengurus, 

Sabariah Jamaludheen Maricar dan beberapa orang sekretariat  yang menguruskan program-

program pendidikan Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yaitu  Jabatan Program Sepenuh Masa, 

Jabatan Program Separuh Masa (Sijil), Jabatan Program Separuh Masa (Sijil & Kursus 

Singkat), Jabatan Program Separuh Masa (Diploma), Jabatan Kewangan & Sumber Manusia 

Latihan. 

Informan kunci bagi wawancara adalah  1) Wakil dari Lembaga Pengarah yaitu Cikgu 

Abdullah Othman dan Ustaz Zulkifli Othman. 2) Wakil dari pihak Pengurus dan Executives 

yaitu Pengurus, Mas'udin Syarifuddin dan pembantu Pengurus, Sabariah Jamaludheen Maricar. 

3) Wakil dari “customer” merupakan pelajar Al-Zuhri yaitu Hathar Rokmat dan Mohamad 

Danial bin Mohamad Yunos dan waris Mohd Sah bin Sadon.  Kriteria bagi pemilihan informan 

adalah 1) mampu mewakili kelompok dalam organisasi dia berada, 2) yang boleh memberi 

informasi dan informasinya boleh dipercayai kebenaran dan akurasinya. Disamping informan 

kunci seperti yang tertera di atas, informan diambil dari selainnya sebagai penambahan data  

menurut keperluan peneliti.  

 

D.  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 
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Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, 

pertama dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek penelitian yakni peneliti 

membuat observasi terhadap perilaku ahli organisasi dan data yang tersedia seperti dokumen, 

lapuran akhbar dan lainnya. Disamping itu peneliti datang pada acara tertentu seperti waktu 

perbincangan, program graduasi, ketika mengajar sebagai pensyarah jemputan. Dengan cara 

ini, peneliti melihat secara langsung berbagai aktivitas perilaku organisasi seperti interaksi 

wargakerja, proses membuat keputusan dan proses komunikasi seperti surat informasi kepada 

pensyarah, serta nota-nota kuliah. Kedua, data sekunder tentang program pendidikan, 

suratkhabar, pidato, dapat diperoleh melalui lelaman rasmi Al-Zuhri, sehingga akan sangat 

membantu dalam memahami aspek program, pendekatan, visi, misi, pengembangan 

pendidikan Agama Islam di Al-Zuhri. Dan ketiga dengan mendapatkan instrumen 

kepemimpinan spiritual untuk wawancara dan dalam rangka menganalisis dan klasifikasi data.  

Untuk lebih detailnya dijelaskan sebagai berikut yaitu teknik pengumpulan data melalui (1) 

wawancara, (2) observasi dan (3) analisis dokumen. 

 

1.   Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan percakapan ini dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di 

wawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan 

wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain adalah membina kepahaman 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain 

(Wirawan 2013). 

Wawancara merupakan instrumen yang banyak dipakai dalam penelitian, terutama  

mempergunakan pendekatan kualitatif. Wawanacara adalah percakapan langsung antara 

interviewer – pewancara – dengan interviewee – orang yang diwawancarai melalui media 
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komunikasi. Media tersebut dapat berupa temu muka langsung, te lefon dan telekonferens. 

Wawancara memiliki dua jenis: wawancara terbuka (open ended interview = unstructured 

interview) dan wawancara terstruktur (structured interview). Open ended interview  adalah 

wawancara yang jawabannya terbuka tidak ditentukan oleh peneliti, sedangkan structured 

interview  adalah wawancara yang jawabannya telah ditentukan oleh peneliti Wirawan 

(2013:754). 

Peneliti menggunakan  ke dua-dua pendekatan wawancara yaitu structured interview  

dan juga unstructured interview . Structured interview  bersandarkan instrumen soalan 

berkenaan komponen-komponen yang terdapat di dalam konsep kepemimpinan spiritual.  

Instrumen kepemimpinan spiritual merupakan faktor-faktor utama yang membentuk 

kepemimpinan spiritual (seperti yang dihuraikan oleh Fry, 2015) yang merangkumi tiga 

komponen utama yaitu kepemimpinan spiritual, wargakerja dan aspek outcome. Manakala 

unstructured interview  merupakan soalan yang peneliti siapkan secara open ended question  

agar subjek dapat menceritakan menurut perspektif informan untuk menceritakan pengalaman 

di dalam cara tersendiri.  

Wawancara diadakan di ruang yang tertutup, memberikan ruang confidential,  

dianjurkan di dalam bahasa Melayu oleh peneliti. Penelitian melalui wawancara dianggarkan 

berlaku selama 45 minit sehingga 1 jam pada setiap sesi. Reaksi dari peserta yang diwawancara 

dicatit melalui tulisan dan dirakam melalui audiotape dengan keizinan dari pengurusan. Setelah 

sesi wawancara, peneliti memastikan data ditulis, diperiksa untuk memastikan data yang dicari 

telah mencukupi. 

 

2.  Observasi 

Observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Wirawan (2013:756) 
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instrumen observasi penting sebagai alat menjaring data dalam penelitian kualita tif pemimpin. 

Obervasi adalah proses menjaring data / informasi secara langsung di lokasi penelitian ketika 

data/informasi sedang terjadi. Dalam teknik observasi peneliti menjadi instrumen untuk 

menjaring data. Sering digunakan perakam. Alat perakam juga digunakan agar observer tidak 

mengganggu proses interaksi fenomana yang diobservasi.  

Dalam melakukan observasi di Al-Zuhri, peneliti perlu melibatkan diri dalam 

kehidupan subjek. Keterlibatan ini sedikit banyak disebabkan oleh hubungannya dengan subjek 

itu. Peneliti berusaha menangkap proses interpretative dengan tetap menjaga jarak seperti yang 

dilakukan oleh apa yang disebut pengamat “objektif” serta menolak untuk berperan sebagi unit 

yang berfungsi (acting unit). Selama lebih dari satu tahun peneliti secara bersama Al-Zuhri 

sebagai pensyarah jemputan. Peneliti menggunakan metode observasi bagi meneliti fenomena 

yang terkait dengan topik penelitian di lokasi lapangan. Observasi dilakukan pada ketika 

data/informasi sedang terjadi seperti ucapan pidato dan mesyuarat. Teknik ini pada dasarnya 

digunakan sebagai kom plementer dari teknik wawancara. Dalam fungsinya sebagai 

komplementer, teknik ini kadang ditempatkan sebagai teknik awal, dalam arti hasil pengamatan 

dijadikan sebagai dasar untuk melakukan wawancara guna memperjelas hasil pengamatan yang 

dimaksud.  

Teknik observasi ini kadang juga dimanfaatkan sebagi teknik lanjutan atau 

pendalaman, setelah dilakukan wawancara sehingga data yang diperoleh dari wawancara 

dibuktikan keabsahannya melalui pengamatan. Dari hasil pengamatan tersebut beberapa 

pertanyaan yang masih menggantung dibenak peneliti setelah wawancara dimungkinkan dapat 

terjawab, dan deskripsi serta penjelasan yang lebih baik dapat disusun. Dengan demikian, 

meskipun sebagai pelengkap teknik observasi ini juga memiliki peran yang tidak dapat 

diabaikan dalam penelitian ini.  
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3.  Analisis Dokumen 

Dokumen merupakan catatan-catatan penting tentang peristiwa yang sudah berlaku. 

Dokumen boleh berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dalam penelitian pemimpin yang dimaksud dengan dokumen adalah semua catatan dan 

rakaman yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Antaranya adalah, rencana strategik 

pemimpin, nota tulis pertemuan, pidato-pidato, catatan aktivitas pemimpin dan policy sebuah 

organisasi. Dokumen-dokumen tersebut ditelaah dan disimpulkaan isinya yang merupakan 

fakta daripada pemimpin dan pengikut yang diteliti (Wirawan: 2013:759). 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai mencari sumber data yang 

1) dapat dijadikan sebagai kontribusi kepada permasalahan penelitian dan 2) data yang 

menunjang akan kevalidan data yang diperoleh untuk menguatkan hasil penelitian karena ada 

bukti dari penelitian itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti menggunakan gambar, dokumen, 

pidato-pidato, kata-kata yang tersiar di media cetak dan elektronik, visi, misi dan bukti-bukti 

yang releven berkenaan kepemimpinan spiritual.     

 

E.   Keabsahan Data 

Di dalam memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan beberapa 

pendekatan:  

1. Triangulasi 

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu informasi 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Peneliti di sini menggunakan 

triangulasi dengan sum ber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan 

kenyataan di lapangan atau apa yang dikerjakan informan yang diperoleh dari hasil 

pengamatan.  

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 
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Teknik ini dilakukan dengan cara membincangkan hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rakan-rakan sejawat. Teknik mengandungi beberapa 

tujuan antaranya untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.  

3. Sumber pelbagai bukti  

Yaitu keterangan daripada dua atau lebih sumber, tetapi menumpu pada fakta yang 

sama. Peneliti menggunakan pendekatan wawancara berkenaan kepemimpinan spiritual yang 

bersumber dari kepemimpinan, dan juga wargakerja di dalam mencari sesebuah data. Di situasi 

lain, observasi dan analisis dokumen juga digunakan bagi mencari data yang sama seperti yang 

dilakukan kepada wawancara. Ini adalah dalam memastikan bahwa sesebuah data tersebut 

memiliki kepastian dan kebenarannya.  

4. Protokol soalan instrumen kepemimpinan spiritual  

Peneliti menggunakan protokol soalan instrumen kepemimpinan spiritual di dalam  

pertama; menyusun soalan wawancara open ended, 2) dalam soalan berstruktur. Dengan 

bersandarkan instrumen kepemimpinan spiritual, dapat memenuhi keabsahan yaitu peneliti 

dapat memastikan bahwa soalan dan jawapan masih berada di dalam lingkungan persoalan dan 

teori kepemimpinan spiritual.   

 

F.  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam 

suatu pola, kategori, dan satu uraian dasar. Semua data yang terkumpul yang terdiri dari catatan 

lapangan dan komentar peneliti, gambar foto, dokumen berupa lapuran, biografi, artikel dan 

sebagainya, diatur, diurutkan, dikelompokkan, diberi kode serta kemudian dikategorisasikan 

menurut protokol kepemimpinan spiritual. Kategori data dibandingkan dengan teori spiritual 

leadership model yang memiliki komponen-komponen utama di dalam kerangka sebuah 

kepemimpinan spiritual. 
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Setelah data terkumpul, maka dilakukan proses menyusun data yang telah diperoleh 

dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan secara sistematis ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,  

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari,  

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Mengingat penelitian ini merupakan 

penelitian kualita tif, maka proses analisis penulis lakasanakan di lapangan maupun di luar 

lapangan dengan tujuan agar data yang diperolah benar-benar valid dan lengkap. Jadi, analisis 

data penulis lakukan bersamaan dengan proses penelitian dilaksanakan di lapangan dan di luar 

lapangan: 

 

 Reduksi Data 

Data yang diperolah dari lapangan tentu sangat banyak dan kompleks. Oleh karena itu, 

selama dan setelah proses pengumpulan data perlu melakukan analisis data melalui reduksi 

data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

mencari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu. Pemilihan mengenai data yang diambil 

akan dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga  tidak terjadi data yang diperlukan tetapi 

diabaikan atau dibuang begitu saja. Jadi, reduksi data dilakukan agar penulis dapat menyajikan 

data sesuai fokus penelitian.  

 

 

 


