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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama adalah suatu jenis sistem sosial  yang dibuat oleh penganut-penganutnya 

yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang di percayainya dan di 

dayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat 

luas umumnya (Hendropuspito, 1983:34). Pengertian Agama  menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah 

yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan.  

Sumbangan agama kepada masyarakat bisa bersifat positif atau negatif. Ia mungkin 

mendukung kesinanmbungan eksistensi masyarakat, atau berperan 

menghancurkannya (Thomas, 1985:30).  

Pemahaman mengenai fungsi agama tidak dapat dilepas dari tantangan- 

tantangan yang dihadapi manusia dan masyarakatnya. Adapun bentuk tantangan-

tantangan yang dihadapi manusia berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang 

analits yaitu ada tiga hal: ketidakpastian, ketidaktahuan dan kelangkaan. Untuk 

mengatasi semua itu maka semua manusia akhirnya lari kepada agama, karena 

manusia percaya dengan keyakinan yang kuat bahwa agama memiliki kesanggupan 

yang definitif dalam menolong manusia (Hendropuspito, 1983:38). 

Salah satu fungsi agama yaitu sebagai sarana pendidikan kepada masyarakat, 

khususnya dalam agama Islam tidak ada yang tidak diatur didalamnya mulai urusan 

individu sampai pada urusan pemetrintahan. Dengan demikian agama merupakan 

salah satu usaha asuhan dan bimbingan terhadap ummat agar nantinya dapat 
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mengimplentasikan ajaran agamanya. Jadi dalam pendidikan agama yang lebih 

diutamakan adalah sebagai pembentukan kepribadian , yaitu menanamkan akhlak 

dan adab yang baik agar penganutnya mempunyai sifat yang baik dan 

berkepribadian yang utama. Tujuan penanaman ilmu Agama adalah: (1) 

terbentuknya individu yang utuh rohani dan jasmani (insan kamil) yang tercermin 

dalam pemikiran maupun prilaku terhadap sesama manusia, alam serta Tuhan yang 

Maha Esa, (2) menghasilkan pribadi yang tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tapi 

juga berguna bagi masyarakat serta lingkungan sekitar, dan juga dapat mengambil 

manfaat semaksimal mungkin terhadap alam semesta untuk kepentingan hidup di 

dunia maupun di akhirat, (3) merupakan sumber pendorong dan pembangkit 

motivasi kehidupan bagi tingkah laku dan perbuatan yang baik manusia, dan juga 

merupakan pedoman, pengatur serta pengendali dalam mengarahkan tingkah laku 

dan perbuatan manusia (Solikidin, 2013:101). 

Fungsi agama dalam kehidupan sosial adalah agama harus dilihat sebagai 

sesuatu yang mempersatukan. Dalam pengertian harfiahnya, agama menciptakan 

suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggotanya beberapa masyarakat 

maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang mampu mempersatukan mereka. 

Agama juga cenderung melestarikan niali-nilai sosial. Meskipun agama 

mempunyai peranan di dalam masyarakat, sebagai kekuatan yang mempersatukan, 

mengikat dan melestarikan namun ia juga memiliki fungsi yang lain namum ia juga 

mampu menjadi kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah belah dan bahkan 

menghancurkan ( Nottingham, 1996:42). 

Keanekaragaman agama di negara Indonesia sangat bervariasi, kita akan 

mendapati berbagai macam agama yang mendapatkan payung perlindungan hukum 
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oleh pemerintah Indonesia, agama yang di akui di Indonesia kurang lebih ada enam 

agama yakni agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, dan 

Budha. Di indonesia sendiri agama Islam merupakan agama yang memiliki 

pemeluk paling banyak, menurut data dari Sensus Penduduk tahun 2010 

menunjukkan ada sekitar 87,18 persen atau 207 juta jiwa dari total 238 juta jiwa 

penduduk beragama Islam. 

Keberagaman dalam memahami agama Islam yaitu perbedaan manhaj, mazhab, 

akidah di Indonesia ini terlihat begitu bervariasi, ini menunjukan sisi positif 

kebangkitan Islam di Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas 

memeluk agama Islam. Disisi lain tidak menutup kemungkinan adanya gesekan 

gesekan konflik internal dapat berimbas luas meresahkan masyarakat sekitarnya 

sehingga kajian tentang keagamaan perlu terus dilakukan dalam hal ini 

Kementerian Agama guna meningkatkan pelayanan kehidupan keagamaan di bumi 

tercinta Indonesia. 

Permasalahan dan konflik Agama yang terjadi di Indonesia tidak hanya 

melibatkan kelompok antar ummat Agama yang berbeda atau (external umat 

beragama), namun juga sesama umat beragama (internal umat beragama), 

permasalahan yang kerap terjadi tersebut, khususnya dalam hal ini adalah ummat 

Islam. Agama Islam dipandang sebagai Agama yang paling banyak pengikutnya 

tentu tidak terlepas dari permasalahan yang ada, dimana konflik yang terjadi 

ditengarai oleh berbagai macam faktor, hal itu dapat di lihat dari berbagai 

banyaknya penelitian ilmiah yang banyak dikaji oleh para ahli, dimana mereka 

berusaha mencari cara bagaimana menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya 

konflik tersebut melalui pencarian dari akar permasalahan yang telah ada, serta 
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mencari sebab pemicu dari konflik dan berusaha untuk mengungkapkan siapa-siapa 

saja aktor yang terlibat di dalam permasalahan Agama. Diantara faktor- faktor yang 

melatar belakangi banyaknya konflik dan tindak kekerasan tersebut akhirnya dapat 

kita diketahui diantaranya adalah terletak pada aspek ketidakadilan hukum yang 

terkesan tumpul keatas dan tajam kebawah, dominasi oleh kekuasaan (kaum 

mayoritas mengintervensi para minoritas), aspek kesenjangan ekonomi, serta 

kurang toleransi dan menghargai perbedaan identitas antar ummat beragama 

maupun antar sesama agama (internal), sehingga hal tersebut dapat dijadikan 

sebagai alat pembenaran oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan 

tindak kekerasan terhadap kelompok lain guna menilai siapa yang benar dan siapa 

yang salah dalam suatu kelompok keagamaan (mas’oed et.al, 2000: 3). 

Konflik internal ummat Islam di Indonesia bisa disebabkan oleh berbagai 

macam hal yang pertama adalah perbedaan doktrin dan sikap mental yang dapat 

memecah belah, dalam hal ini konflik sebagai fakta sosial melibatkan minimal dua 

pihak (golongan) yang berbeda pendapat dan keyakinan. Kelompok yang di yakini 

adalah yang terbenar sehingga lawan salah, lawan memiliki keyakinan yang kurang 

tepat dan tidak lengkap dan sedikit kebenaran di dalamnya. Begitulah kiranya 

konflik yang muncul di masyarakat karena perbedaan doktrin dan sikap mental tadi. 

Salah satu kelompok yang kerap kali mendapat resistensi (penolakan) 

dimasyarakat Indonesia adalah kelompok salafi, hal ini terjadi di lingkungan 

masyarakat yang merasa resah dengan gerakan-gerakan dan metode dakwah 

kelompok salafi. Adapun penyebab- penyebab penolakan kelompok tersebut di 

masyarakat diantaranya: 
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1. Kelompok keagamaan Salafi sangat menolak aktifitas keagamaan yang 

mencampur Agama Islam dengan budaya lokal. Mereka adalah kelompok Islam 

Puritan yaitu kelompok Muslim yang menganut faham puritanisme Islam, yaitu 

suatu faham yang berusaha untuk memurnikan ajaran Islam dari pengaruh luar 

(termasuk budaya) baik dalam bentuk keyakinan, pemikiran maupun praktik 

keagamaan (Alfandi, 2013). 

2. Kelompok ini dianggap menyerang, megkritik dan selalu menyalahkan  ritual 

keagamaan masyarakat yang cenderung mencampurkan Agama Islam dengan 

budaya lokal.  

3. Kelompok Salafi dapat dikatakan sebagai kelompok sangat kaku dan cenderung 

menghindari hal-hal yang berbau dengan kesenangan dunia.  

4. Golongan mereka dianggap golongan yang tertutup, sulit bersosialisasi, 

konservatif, dan sangat eksklusif.  

5. Kelompok Salafi  mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu penampilan mereka 

dianggap berbeda dan eksklusif dari umumnya masyarakat sekitar. Penampilan 

dengan bercadar untuk para perempuan, celana cingkrang, gamis dan 

berjanggut lebat bagi kaum laki-laki, identitas tersebut dianggap sebagai 

penampilan teroris dikarenakan media mengekspos ciri-ciri penampilan teroris 

seperti yang dikenakan oleh pengikut manhaj salaf (Nazwa, 2013: 48).  

Gerakan kelompok Salafi melakukan perujukan kuat Islam dimasa awal sebagai 

perfect model ajaran agama Islam (Maarif, 2007: 13). Gerakan keagamaan 

kelompok Salafi ingin membentuk masyarakat yang dinilai lebih baik yaitu kembali 

kepada masyarakat di zaman Nabi dahulu, mengikuti cara beragama para sahabat 

dan kembali kepada Alquran dan As-Sunnah dan terdapat pertautan yang erat antara  
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kelompok Salafi dengan mayoritas kelompok Agama Islam yang ada di Indonesia 

(Maarif, 2007: 13). Masyarakat di Indonesia masih banyak yang memegang budaya 

lokal. Ketegangan teologis berdampak pada terpecah belahnya ummat Islam ini 

merupakan perwujudan sekaligus pengukuhan pencarian kembali kemurnian 

Agama. Krisis dan kegagalan ummat Islam yang ada di Indonesia dalam 

menghadapi berbagai tantangan modernitas dapat dinilai secara sosiologis. 

Kalangan umat Islam didalamnya memununculkan kelompok-kelompok intelektual 

dan gerakan-gerakan dengan sikap yang sangat bervariasi (Boisard, 1986). 

Resistensi terhadap model dakwah Salafi ini berlangsung dari dahulu hingga 

sekarang. Masyarakat yang resah dengan cara dakwah kelompok Salafi karena 

mereka menganggap kelompok ini adalah kelompok yang memecah belah di 

masyarakat, ekstrimis, koservatif, hingga fundamentalis,  diantara tokoh-tokoh 

Salafi yang pernah mendapat penolakan antara lain adalah:  

Tabel 1: Jenis- jenis penolakan tokoh salafi yang ada di Indonesia 

Tokoh Salafi Jenis Penolakan Lokasi 

Yazid Bin 

Abdul Qodir 

Jawwaz 

Penolakan Pembangunan Masjid Imam Ahmad 

Bin Hanbal yang di Asuh oleh Ustad Yazid. 

Bogor, Jawa- 

Barat 

 

Khalid 

Basalamah 

Pembubaran Tabligh Akbar dalam rangka safari 

dakwah Ustad  Khalid Basalamah 

Sidoarjo, 

Jawa- Timur 

 

Syafiq Riza 

Basalamah 

Pembubaran Kajian Tabligh Akbar Malang, 

Jawa- Timur  

 

Farhan Abu 

Furaiha 

Penolakan kajian rutin yang biasa diadakan 

sehabis sholat subuh  

Banda Aceh 

 

Firanda 

Andirja 

Penolakan ceramah Ustad yang akan dilaksana 

di Islamic Center Samarinda  

Samarinda, 

Kalimantan- 

Timur 
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Ali Musri 

Semjan 

Putra 

Penolakan STDI ( Sekolah Tinggi Dakwah 

Islamiyyah) Imam Syafi’i Jember, yang diketuai 

oleh beliau  

Jember, Jawa-

Timur 

 

Sumber: (Tirto.id, 2017), (KumparanNews, 2017), (MalangTimes, 2017), 

(ModusAceh.co, 2018), (PortalKalimantan, 2016 ), (Moselemtoday.com, 2018) 

Kelompok Salafi yang ada di Kota Tarakan yang berkembang mulai dari tahun 

2007 hingga saat ini masih tetap eksis walaupun juga mendapatkan penolakan di 

masyarakat Tarakan baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan hinga 

saat ini kelompok Salafi sudah dapat membangun sekolah TK dan SD hingga 

mendirikan Masjid sendiri.  
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A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah ditulis, maka rumusan masalah yang 

timbul adalah sebagai berikut: 

a. Apakah penyebab Resistensilmasyarakatlterhadap kelompok Salafi di 

KotalTarakan ? 

b. Bagaimana bentuk Resistensilmasyarakatlterhadap kelompok  Salafi  di 

Kota Tarakan? 

c. Bagaimana dampak sosial dari Resistensilmasyarakat terhadap kelompok 

Salafi di Kota Tarakan? 

B. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalahan yang dipaparkan diatas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui penyebab ResistensiLmasyarakat terhadap kelompok 

salafi dilKota Tarakan. 

b. Untuk mengetahui bentuk ResistensiLmasyarakat terhadap kelompok Salafi 

dilkota Tarakan. 

c. Untuk mengetahui dampak sosial yang terjadi atas Resistensilmasyarakat 

terhadap kelompok Salafi. 

C. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan rujukan dan 

referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang akan meneliti mengenai 
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kondisi sosial yang terjadi akibat keberagaman agama di indonesia, dan juga 

pengembangan dari konsep-konsep Sosiologi Agama. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, Untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi 

beragama masyarakat Indonesia khususnya di Kota Tarakan Kalimantan 

Utara, dan penulis bisa mengembangkan skill dalam penelitian-

penelitian selanjutnya di dalam bidang Sosiologi Agama. 

b. Bagi Pemerintah, Dari penelitian ini diharapkan memberi masukan dan 

data  kepada Pemerintah sebagai pemegang kendali dan stabilisator  

dalam masyarakat, agar kedepannya pemerintah dapat  meminimalisir 

konflik internal Agama Islam  dan mempersatukan perbedaan-

perbedaan yang ada masyarakat dalam masalah agama dan keyakinan.  

c. Bagi Masyarakat, Dari penelitian ini diharapkan kepada masyarakat 

agar dapat bijak dalam menyikapi berbagai perbedaan pendapat dan 

ideologi, khususnya di dalam masalah Agama, mengembalikan 

permasalahan kepada ahlinya sehingga ada penanganan kasus secara 

bijak dan ilmiah, menyatukan barisan dalam satu wadah yaitu Islam, dan 

tidak berpecah menjadi kelompok-kelompok. Satu diatas Agama yang 

dibawa oleh Rosulnya diatas Alquran dan Sunnah-Sunnah beliau tanpa 

mengedepankan hawa nafsu. Dan menjadi masukan kepada tokoh-tokoh 

Agama agar dapat meredam dan mengontrol ummat yang berada 

dibawah bimbingannya. 
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D. Definisi konsep 

a. Resistensi 

Secara harfiah resistensi adalah “perlawanan atau menentang”. Berasal dari 

bahasa Inggris yaitu resist. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua tindakan 

yang menolak atau melawan baik itu bersifat formal atau non formal jika tidak 

menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi menurut 

Scott dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu resistensi yang disebabkan oleh 

penyebab secara langsung dan penyebab tidak langsung. Resistensi Masyarakat 

karena penyebab secara langsung seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan 

yang dilakukan oleh pihak lain. Resistensi yang dilakukan secara tidak langsung 

melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi, resistensi secara tersembunyi 

mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan resistensi yang dilakukan secara 

terang-terangan(Saputra, 2013). Resistensi didalam sosiologi meruapak suatu 

perlawanan yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun secara diam-diam 

atas kebijakan maupun aktivitas yang dilakukan kepada suatu pihak di dalam 

masyarakat.  

b. Masyarakat 

Pengertian masyarakat didalam istilah Bahasa Inggris adalah society yaitu 

berasal dari kata latin socius yang artinya (kawan). Istilah masyarakat berasal dari 

bahasa Arab syaraka yang berarti (berpartisipasi dan ikut serta). Masyarakat 

merupakan sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah 

saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui 

warga-warganya dan dapat saling berinteraksi. Pengertian lainnya adalah 

masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 
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sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan, dan terikat oleh suatu rasa 

identitas yang sama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki 

keempat ciri yaitu: 1) Interaksi di antara warga-warganya, 2) Kontinuitas waktu, 3) 

Adat istiadat, 4) Rasa identitas yang kuat dan mengikat semua warga 

(Koentjaraningrat, 2009: 115-118). 

c. Kelompok 

Page dan iver (Seokanto, 2006) menjelaskan Kelompok Sebagai himpunan atau 

Kesatua-kesatuan manusia yang hidup bersama, memiliki hubungan timbal balik, 

dan memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong. Sarwono (2009) 

mendefinisikan kelompok sebagai sekelompok (dua orang atau lebih), yang 

memiliki persepsi sebagai satu kesatuan serta memiliki perasaan sebagai bagian 

dari kelompok, memiliki tujuan bersama dan saling ketergantungan satu sama lain 

d. Salafi 

Salafi atau salafiyyun maka ini adalah penisbatan sesorang kepada manhaj Salaf 

(Yazid, 2017:18),  Atau penetapan diri seseorang terhadap cara dan metode 

beragama orang-orang terdahulu yang disepakati keilmuan dan kesalihannya. Salafi 

beragama atas dasar AL-Quran dan As- Sunnah yang merujuk kepada pemahaman 

para sahabat Nabi. 
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E. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, adapun yang  

dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang 

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

orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000: 

3). Metode penelitian kualitatif dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya 

(natural setting) dan data-data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif lebih berdasarkan kepada filsafat fenomenologis yang 

mengutamakan pengkhayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan 

makna suatu peristiwa interaksi pada tingkah laku manusia dalam situasi tertentu 

menurut perspektif peneliti itu sendiri. 

Metode penelitian kualitatif mencoba memahami makna suatu kejadian 

peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau 

fenomena tersebut. Metode penelitian ini merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data yang deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara 

tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, teliti dan dipelajari sebagai suasana 

yang utuh, jadi penelitian deskriptif kualitatif studi kasusnya mengarah kepada 

deskripsian secara rinci serta pendalaman mengenai potret kondisi tentang apa-apa 

yang sebenarnya terjadi menurut kondisi yang sebenarnya di lapangan studi. 

(Yusuf, 2014: 328) 
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b. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang besifat kualitatif. Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif 

yaitu berupa penelitian yang dilakukan dengan metode atau pendekatan studi kasus 

(case study). Penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu obyek 

tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data dari pendekatan atau metode 

studi kasus ini dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata 

lain dalam studi ini dikumpulkan dan didapatkan dari berbagai sumber (Nawawi, 

2003).  

Pendekatan penelitian studi kasus akan berkurang kedalamannya bila mana 

hanya dipusatkan pada fase-fase tertentu saja atau pada salah satu aspek tertentu 

sebelum memperoleh gambaran umum mengenai kasus tersebut, namun sebaliknya 

metode pendekatan studi kasus ini akan kehilangan arti kalau hanya ditujukan 

sekedar untuk memperoleh gambaran yang umum namun tanpa menemukan 

sesuatu atau beberapa dari aspek khusus yang perlu dipelajari secara mendalam dan 

intensif. Pendekatan  studi kasus yang baik mesti dilakukan secara langsung dalam 

kehidupan yang sebenarnya dari kasus yang diteliti. Walau demikian, data dari  

studi kasus dapat diperoleh tidak hanya dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat 

didapat dari berbagai pihak yang mengetahui , megerti dan mengenal kasus tersebut 

secara baik. Dengan kata lain, data yang ada dalam pendekatan studi kasus dapat 

diperoleh dari berbagai sumber tapi terbatas dalam kasus yang akan diteliti 

(Nawawi, 2003). 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, metode penelitian yang di tujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat 

yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada 

variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 

Penelitian Deskriptif ini bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan 

perkembangannya.  

Metode penelitian deskriptif ini merupakan salah satu dari metode penelitian 

yang banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan suatu kejadian. Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan atau medeskripsikan suatu fenomena atau keadaan 

yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur- prosedur yang ilmiah untuk 

menjawab masalah secara aktual. Maka dari itu metode penelitan deskriptif ini 

adalah sebuah metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk mendeskripsikan, 

menginterpretasikan sesuatu keadaan atau fenomena yang terjadi, misalnya kondisi 

atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan menggunakan 

prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual(Sugiyono, 2011). Dengan 

demikian dari penjelasan diatas yang diambil oleh para ahli maka peneliti 

beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif  sudah sesuai dengan penelitian 

yang dilaksanakan oleh peneliti. 
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c. Lokasi penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempatkan di Kota Tarakan Kalimantan Utara 

dan tempat yang pasti adalah lokasi-lokasi pengajian baik dari pihak Salafi dan 

masyarakat-masyarakat yang bersebrangan dan resisten dengan mereka seperti di 

Masjid Al- Aqso Kampung Satu Tarakan, Musholla Al- Kautsar THM, dan tempat 

tempat-tempat umum. 

d. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti megunakan teknik pengambilan sampel dengan 

teknik sampling purposif (purposive sampling). Teknik purposif sampling 

mencakup orang- orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang 

dibuat peneliti berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi 

yang tidak sesuai dengan kriteria yang di tentukan tersebut tidak dijadikan sampel 

dalam penelitian (Kriyantono, 2006), adapun informan harus memiliki beberapa 

kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Subjek yang sudah lama intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau target 

aktivitas yang menjadi sasaran dan fokus perhatian peneliti, dan ini biasanya 

ditandai oleh kemampuan subjel dalam memberikan informasi diluar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. Subjek masih terikat penuh dan juga aktif pada lingkungan dan kegiatan yang 

menjadi sasaran penelitian. 

3. Subjek memiliki cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi 

tentang penelitian. 
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4. Subjek yang sedang memberikan informasi cenderung tidak diolah atau 

dikemas terlebih dahulu serta mereka terlihat relatif masih lugu dalam 

memberikan informasi penelitian (Moleong, 2000). 

Adapun kriteria subyek penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Orang- orang yang menjadi bagian dari kelompok- kelompok yang akan di 

teliti, baik dari pihak salafi dan pihak masyarakat yang bersebrangan.  

2. Ustad atau pengajar, jamaah pengajian, marbot, takmir masjid dan masyarakat-

masyarakat sekitar masjid. 

3. Memiliki pengetahuan mengenai akar permasalahan dari kasus yang akan 

diangkat, paling tidak sering mengikuti kajian-kajian, baik dari kelompok salafi 

dan pihak masyarakat yang bersebrangan. 

4. Mengerti tentang kondisi beragama masyarakat di sekitar lokasi konflik, dan 

tahu tetang kelompok salafi dan metode beragama mereka. 

e. Sumber data 

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer atau sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original 

material mentah dari pelaku yang disebut dengan firts-hand- information. Data 

primer di dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan. Data ini bisa diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil 

wawancara kepada informan atau subjek penelitian berdasarkan pedoman 

wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. 
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua 

ataupun dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. 

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui peninggalan tertulis yang 

dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen, dan tulisan yang 

dianggap peneliti berkenan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

f. Teknik pengumpulan data 

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dalam penelitian guna 

mendapatkan informasi yang diharapkan, pengumpulan data dilakukan melalui 

metode-metode sebagai berikut :  

1. Observasi  

Observasi juga bisa disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang 

ada. Jadi mengobservasi atau mengamati dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, perabaan, dan juga pengecapan. (Rachman, 1999). 

 Observasi dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Pelaksanaan teknis observasi dapat 

dilakukan dalam beberapa cara yaitu dilakukan secara sistematis dan teratur dengan 

melihat pedoman yang ada sebagai instrumen pengamatan. 

Dalamlpenelitian ini peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu di 

Kota Tarakan Kalimantan-Utara, observasi dilakukan dengan mengamati lansung 

keadaan di masyarakat akibat dari metode dakwah dan cara beragama kelompok 

salafi, dan bagaimana bentuk- bentuk resistensi masyarakat, keresahan, pandangan, 
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dan dampak sosial yang terjadi dari perkembangan dakwah salaf di Kota Tarakan 

Kalimantan-Utara. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang di lakukan dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan 

narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan(Moleong, 

2000). Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah untuk menilai keadaan 

seseorang. Dalam mewawancarai juga bisa dilakukan secara individu maupun 

dalam bentuk kelompok-kelompok sehingga peneliti mendapatkan data informatif 

yang otentik. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

wawancara secara tak terstruktur atau wawancara yang bebas terpimpin, yaitu 

wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-

pertanyaan yang menghendaki jawaban yang sangat luas.  

Wawancara ini dapat dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan lain 

apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi atau 

dapat pula dihentikan apabila peneliti merasa telah cukup mendapat informasi yang 

didapatkan atau diharapkan. Melalui wawancara ini, peneliti berharap bisa 

memperoleh gambaran dan data-data mengenai tujuan yang akan diteliti. 

Adapun bentuk dari wawancara yang akan ditanyakan kepada masyarakat baik 

kepada kelompok salafi dan yang bersebrangan dengan mereka adalah sebagai 

berikut: 

1. Penyebab dari resistensi masyarakat terhadap kelompok salafi. 

2. Bentuk- bentuk resistensi masyarakat terhadap kelompok salafi yang ada di 

kota Tarakan. 
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3. Pandangan masyarakat ataupun keresahan mereka alami mengenai 

kelompok salafi yang ada di kota Tarakan. 

4. Bagaimana Kondisi beragama masyarakat sekitar lokasi penelitian. 

5. Dampak Sosial yang terjadi akibat dari resistensi masyarakat terhadap 

kelompok salafi, baik dampak kepada masyarakan maupun dampak kepada 

kelompok salafi tersebut. 

6. Kronologis kejadian- kejadian yang terjadi akibat permasalahan Agama 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut Guba dan Lincoln (Moleong 2000: 161). Dokumentasi 

merupakan setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen digunakan dalam 

penelitian sebagai salah satu dari sumber data karena dalam banyak hal dokumen 

sebagai sumber data dapat digunakan untuk menafsirkan, menguji bahkan untuk 

meramalkan suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam metode penelitian 

kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena 

pembuktian hipotesisnya yang diajarkan secara logis dan rasional melalui pendapat, 

teori atau hukum-hukum yang bis diterima, baik mendukung atau menolak hipotesis 

tersebut (Rachman, 1999).  

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, majalah, 

prasasti, rapat, notulen, agenda, leger dan lain sebagainya (Rachman, 1999). 

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini dilakukan dengan cara atau 

metode di mana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data- data yang 

ada. Data yang telah didapatkan tersebut dapat pula untuk memperkuat apa yang 

terdapat di lapangan saat observasi dan wawancara. 
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g. Teknik analisis data 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi- 

dokumentasi yang ada, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit -unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, 

lalu memilih mana yang penting dan tidak penting dan mana yang akan dipelajari, 

hingga membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model dan konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman. Mereka mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen-komponen dalam 

analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah proses awal dalam melakukan penelitian. Dalam 

proses  pengumpulan data ini, persoalan yang terpenting adalah bagaimana dapat 

dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang telah ditetapkan adalah resprentatif. 

Teknik pengumpulan data yang utama menyandarkan pada pegamatan dan 

wawancara. Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti adalah berupa 

mengobesrvasi lokasi penelitian, wawancara dengan para subyek yang telah di 

tentukan dan ditambahkan dengan data yang berasal dari dokumentasi lapangan. 

Proses pengumpulan data dapat diberhentikan apabila dalam melaksanakan 

penelitian tersebut peneliti telah mencapai apa yang diinginkan dan tidak 

menemukan jawaban yang baru di lapangan. 
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2. Reduksi Data 

Merupakan proses pemilahan, pemusatan perhatian atau fokus pada 

penyederhanaan, mengabstrakkan data, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh 

data, peneliti harus lebih dulu mengkaji kelayakannya dengan memilih data mana 

yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan 

disesuaikan serta diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data 

dan tidak terbenam dalam setumpuk data. 

4. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

Kesimpulan selama penelitian yang berlangsung makna- makna yang muncul 

dari data yang diuji kebenarannya secara teliti,kecocokannya dan kekokohannya 

sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya. 

h. Keabsahan data 

Model triangulasi adalah klarifikasi dengan berbagai sumber yang dilakukan 

dengan mencari data-data lain sebagai pembanding, mencari informasi lebih lanjut. 

Dalam metode penelitian kualitatif yang instrumen utamanya adalah manusia, oleh 

karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas 

data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi.  

Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai macam metode dan 

berbagai macam cara dengan menyilangkan informasi yang sudah diperoleh agar 
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data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah 

mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-

sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. Empat macam 

trigulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data, antara lain sebagai berikut: 

1. Tringulasi sumber, adalah mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data dari 

berbagai sumber yang telah tersedia, dikarenakan data yang serupa akan lebih 

baik kebenarannya, kebenaran sumber informasi diperoleh melalui sumber-

sumber yang berbeda dalam metode penelitian kualitatif. 

2. Trianggulasi metode, yaitu ditempuh dengan menggali data yang sejenis dengan 

metode berbeda. Terdapat dua jenis strategi dalam trianggulasi motode ini, yaitu 

pemeriksaan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melaui beberapa 

teknik dan pemeriksaan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. 

3. Trianggulasi penyidikan, pemeriksaan dengan jalan memanfaatkan dan 

menggunakan peneliti lain untuk mengecek data yang ada. Maksudnya adalah 

dengan membandingkan hasil analisis peneliti pertama dengan peneliti yang 

lainnya. 

4. Trianggulasi teori, merupakan hasil akhir dari metode penelitian kualitatif 

berupa rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya akan dibandingkan 

dengan perspektif teori yang sesuai dan relevan yang bertujuan untuk 

membandingkan kebenaran data. 

Di penelitian kali ini teknik trianggulasi yang digunakan oleh penulis adalah 

trianggulasi sumber. Karena trianggulasi sumber ini peneliti dapat membandingkan 
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penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang di teliti dan juga  dapat 

dijadikan acuan oleh peneliti dalam memperoleh kebenaran. 

 


