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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

dilakukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur statistik (kuantitatif).27 Burhan Bungin 

mengunkapkan bahwa penelitian kualitatif bersifat naturalistis.28 Artinya 

sebagaimana kondisi yang terjadi pada lingkup yang diteliti seperti seputar 

kehidupan masyarakat, persepsi, pemikiran orang, sejarah tingkah laku, 

organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.29  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena obyeknya adalah 

perilaku sehari-hari para santri dan metode pendidikan yang membentuk sikap 

tawadlu. Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena digunakan 

untuk menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) serta 

menggambarkan dan menjelaskan (to descrbe and explain) aktivitas serta metode 

yang digunakan dalam proses pendidikan khususnya perilaku tawadlu. 

 

B. Jenis penelitian 

      Penelitian ini menggunakan studi kasus (case study). Studi kasus 

merupakan jenis penelitian yang fokus pada kekhasan dari keseluruhan  

                                                             
27 Djunaidi Ghony dan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Malang: Ar-Ruzz 

Media, 2012), hal.25. 
28 Djunaidi Ghony dan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif. Hal.29. 
29 Djunaidi Ghony dan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif. Hal.27. 
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personalitas obyeknya bisa individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.30 

Penelitian ini menguak latar belakang suatu kasus31 dalam lembaga pesantren 

secara mendetail terkait perilaku tawadlu para santri, serta sifat dan karakter 

yang khas lainya dalam lembaga pesantren yang terfoukus dalam rumusan 

masalah di atas. 

     Jenis penelitian studi kasus dapat menguak subbudaya dalam masyarakat 

yang sudah mulai jarang menjadi topik penelitian, latar historis dan menemukan 

fenomena kunci atas kasus yang sedang diteliti.32 Karena fakous dari penilitian 

studi kasus ini adalah program, kejadian aktivitas, proses satu atau lebih 

individu33 dalam lembaga pesantren tersebut. 

 

C. Lokasi Penelitian 

    Penelitian ini dilakukan di PP. Miftahul Huda Kota Malang. Pemilihan 

lokasi ini dikarenakan PP. Miftahul Huda Kota Malang merupakan salah satu 

lembaga pesantren yang masih memiliki budaya tawadlu begitu kental. Hal ini 

dipengaruhi oleh identitas peantren itu sendiri yang merupakan bagian dari 

keluarga besar Nahdatul Ulama. 

    PP. Miftahul Huda Kota Malang ini juga terdapat metode pendidikan 

secara terstruktur untuk menciptakan budaya tawadlu kepada santrinya. Hal ini 

                                                             
30 Maxfield, dalam Nazir. Metode Penelitian. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) hal. 45. 

 
32 Robert K. Yin, (1996) terj. Mudzakir M. Djauzi, Studi Kasus Desain dan Metode.  (Jakarta: 

PT Grafindo Persada, 2011), hal.5. 
33 Emzir, Metodologi penelitian pendidikan Kuantitatif dan kualitatif. (Jakarta: Rajawali Pers, 

2015), hal.23. 
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jelas akan memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi data yang disajikan 

dalam hasil penelitian nantinya. Adanya metode yang jelas menjadi kelebihan 

pondok pesantren yang notabene masih memegang budaya tradisional. Karena 

jarang sekali ditemui pondok pesantren yang masih tradisional namun memiliki 

kurikulum yang tertulis dan terstruktur. 

 

D. Pemilihan Informan 

          Informan adalah orang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi. 

Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling. Dimana 

pihak informan ditentukan terlebih dahulu kriterianya.34 Adapun kriteria yang 

dibutuhkan dalam peneletian ini adalah: 

1. Pengasuh atau kiyai, yakni orang yang membawahi seluruh kegiatan di 

Pesantren Miftahul Huda Kota Malang. Kiyai dalam Pesantren Miftahul Huda 

memiliki wewenang yang besar, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan 

informasi terkait kasus yang akan diteliti. 

2. Ustadz atau pengajar, ustadz dipilih sebagai informan berkaitan dengan 

praktik pengajaran dan teroritisnya. Sehingga akan ditemukan bagaiman 

menerapkan metode untuk menanamkan perilaku tawadlu’. Ustadz yang di 

pilih sebagai informan adalah ustadz yang tinggal di lingkungan pesantren. 

Karena ada beberapa ustadz yang mengajar di PP. Miftahul Huda tidak tinggal 

di Pesantren.  

                                                             
34 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal.254. 
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E. Teknik pengumpulan data 

      Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian ilmiah. Untuk itu kevalidan data yang diperoleh menjadi faktor utama 

kevalidan hasil penelitian pula. Untuk itu beberapa teknik pengumpulan data 

untuk jenis peneletian studi kasus adalah dokumentasi, wawancara, observasi 

langsung,dan observasi partisipan. Berikut penjabaranya: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk membantu memverifikasi data secara 

tertulis dan juga dapat digunakan untuk mendukung informasi dari sumber-

sumber lain. Penggunaan dokumentasi sebagai sumber pengumpulan data 

tidak serta merta diambil secara mentah namun harus adanya verifikasi 

terlebih dahulu. Jika informasi yang diperoleh dengan dokumtasi yang ada 

tidak memiliki kesinambungan maka hal tersebut bisa dilacak lebih mendalam 

terlebih dahulu, sehingga data yang didapat benar-benar valid. 

Beberapa jenis dokumen yang penulis dapat adalah jadwal pembelajaran, 

jadwal pembelajaran menurut Ustadz yang penulis wawancarai berfungsi 

hampir seperti kurikulum. Karena pada dasarnya tidak ada kurikulum di 

pesantren seperti kurikulum yang ada di sekolah pada umumnya; struktur 

organisasi; daftar rujukan kitab; visi-misi pesantren. 

2. Wawancara 

Pada saat penelitian yang telah penulis lakukan, wawancara merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki fungsi dominan di 

lapangan. Lebih dari 50 persen data yang penulis dapat adalah dari 
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wawancara. Selain memang tidak adanya dokumen lengkap yang sesuai 

dengan kasus penelitian penulis, di Pesantren Miftahul Huda Kota Malang, 

tidak sembarangan orang bisa penulis mintai data. Harus orang-orang yang 

memang sudah mendapatkan izin dari para petinggi pesantren. Pada kondisi 

demikian, maka teknik wawancara merupakan cara yang sangat efisien 

penulis gunakan pada kondisi ini. 

3. Obsevasi langsung 

Observasi langsung yang telahpenulis lakukan benar-benar menunjang 

proses penelitian selanjutnya. Pada saat observasi langsung ini, penulis 

memperoleh beberapa informasi sebelum akhirnya terjun lapang. Yang 

pertama penulis diberi masukan bahwa harus menggunakan peci ketika 

melaksanakan aktifitas di lingkungan PP. Miftahul Huda Kota Malang. Yang 

kedua, tidak harus bertindak seperti santri, tetapi paling tidak harus 

menyesuaikan. Dengan informasi ini akhirnya memudahkan penulis untuk 

masuk dan menggali data seputar kasus yang penulis butuhkan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini beragam. Sehingga 

metode dalam pengambilan data pun juga beragam. Setelah sekiranya data tersebut 

cukup maka kemudian tahap selanjutnya adalah proses analisis. Analisis dalam 

penelitian ini nantinya dilakukan terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung untuk menemukan data yang benar-benar valid. 
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Data yang diperoleh pada tahap selanjutnya disusun secara sistematis dengan  

mengorganisasikan data sesuai dengan kategorinya, menjabarkannnya kedalam 

unit-unit, sehingga akan terbentuk rangkuman data sesuai jawaban atas apa yang 

dikasuskan dalam penelitian.35 Adapun teknik dari analisis data berdasarkan 

Huberman sebagai berikut;36 

1. Tahapan Pengumpulan data.  

Tahap pengumpulan data, penulis awali dengan observasi langsung di PP. 

Miftahul Huda Kota Malang. Tahap awal yang penulis lakukan adalah sowan 

ke dalem Kiyai dan pengasuh-pengasuh pesantren lainya. Salah satu pimpinan 

tertinggi PP. Miftahul Huda, KH. Ahmad, menunjuk salah satu santri senior 

untuk mendampingi penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan. Salah 

satunya mendampingi sowan kepada Kiyai Shohib yang merupakan salah satu 

pengasuh yang ditunjuk Kiyai Ahmad untuk menjadi narasumber atas 

beberapa pertanyaan yang penulis ajukan.  

Untuk keperluan data yang membutuhkan dokumen-dokumen seperti 

jadwal kajian dan materi-materi pelajaran yang diperlukan penulis, KH. 

Ahmad mengarahkan untuk mendatangi kantor PP. Miftahul Huda Kota 

Malang. Pada tahap pengumpulan data ini penulis mengambil seluruh data 

yang bisa penulis ambil, meskipun data tersebut secara khusus bukan menjadi 

studi penelitian penulis, seperti struktur organisasi, kemudian buku panduan 

                                                             
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2014), 

hal. 244.  
36 Michael Huberman, Saldana, J. dan Milles Matthew, Terj. Tjetjep Rahindi, Qualitative 

Data Analysis (Jakarta: UI Press, 2014), hal. 14. 
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santri, serta data-data pribadi para santri. Hal ini penulis lakukan untuk 

mengantisipasi jika dikemudian hari membutuhkan data-data tersebut. 

2. Tahap Kondensasi data 

Tahap ini merujuk pada penyeleksian, penyederhanaan dan memfokuskan 

data yang penulis dapat di lapangan. Pada tahap ini ada data-data yang tidak 

penulis gunakan. Misalkan dalam wawancara yang tidak terstruktur yang 

penulis lakukan, banyak sekali data yang tidak penulis masukan di dalam 

penyajian data. Hal ini karena beberapa pertanyaan pada wawancara hanya 

untuk memancing poin data yang penulis inginkan. Selain itu beberapa 

pertanyaan tidak terstruktur yang penulis lakukan adalah agar antara penulis 

dan narasumber terjalin kedekatan emosional yang baik sehingga tidak ada 

kecurigaan dari pihak narasumber. 

Data-data yang penulis dapat kemudian penulis rangkum secara sederhana 

sebelum masuk pada tahap penyajian. Hal ini penulis lakukan agar data yang 

benar-benar penulis butuhkan dapat terseleksi dan sudah pada tahap data 

jenuh. 

3. Tahap penyajian (display) 

Pada tahap ini data-data yang sudah penulis sederhanakan dan fokuskan, 

penulis sajikan dalam bentuk teks naratif, yakni mendeskripsikan data dari 

hasil wawancara intensif dari para narasumber, hasil dari observasi secara 

langsung dan pengumpulan dokumen-dokumen.  
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4.  Penarikan Kesimpulan 

Data yang penulis sajikan dalam tahap penarikan kesimpulan adalah 

data yang menjawab rumusan masalah. Selain data tersebut tidak penulis 

cantumkan. Pada tahap penarikan kesimpulan, data yang penulis cantumkan 

adalah data yang sudah pada tahap data jenuh. 

 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

    Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Triangulasi 

merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan sesuatu yang lain diluar 

data untuk dijadikan sebagai pembanding.37 Teknik triangulasi yang digunakan 

adalah dengan sumber. Proses ini dijalankan dengan membandingkan yang 

dikatakan informan (Kiyai, ustad, santri,) dalam suatu wawancara dengan 

dokumen yang berkaitan. Membandingkan yang ada dalam metode pendidikan 

dengan proses pembelajaran yang ada. Kemudian mengecek dokumen teoritis 

terkait sikap tawadlu dengan yang terjadi di lapangan. 

 

                                                             
37 Djunaidy Ghony dan Fauzan Almansyur, Metode penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Arruz 

Media, 2012), hal. 322. 


