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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan 

(field research). (LexyJ. Moleong, 2006, h. 26). Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif, yang berusaha menyajikan data sesuai hasil penelitian. Untuk 

menghasilkan data secara mendalam, gambaran yang sistematis, factual serta akurat 

mengenai kenyataan-kenyataan, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang 

diamati dan dianalisis dengan penelitian kualitatif deskriptif. (SuharsiniArikunto, 

2006, h. 11-15). 

Penelitian ini merupakan Penelitian Studi kasus, studi kasus ialah meneliti 

suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan 

secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang 

terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu 

program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau 

kondisi tertentu. Studi kasus juga merupakan eksplorasi mendalam dari sistem 

terikat berdasarkan pengumpulan data yang luas. Studi kasus melibatkan investigasi 

kasus, yang dapat didefenisikan sebagai suatu entitas atau objek studi yang di batasi, 

atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. 

Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program,kegiatan, 

sekolah, ruang kelas, atau kelompok. Setelah kasus didefenisikan dengan jelas, 

peneliti menyelidiki mereka secara mendalam  biasanya menggunakan beberapa 
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metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. 

(Fitrah & Lutfiyah, 2017, h. 37). 

3.2 Teori Penelitian 

Dalam hal ini penulis menggunakan teori sosiologi penegtahuan Karl 

Mannheim. Karl Mannheim disebut sebagai pencetus atau perintis sosiologi 

pengetahuan. Mannheim berfikir bahwa sosiologi pengetahuan dan prelatihan 

kebenaran yang mengikutinya menjadi mungkin hanya ketika terjadi pergolakan 

sosial masyarakat yang menghadapi beberapa pandangan dunia dalam linggkungan 

kehidupan mereka sendiri, baik karena diri mereka mengalami pergeseran radikal 

tentang presepsi atau karena mereka diharuskan untuk menggabungkan keputusan 

keputusan yang tidak sesuai dengan dirinya, tetapi melalui pergolakan ini mereka 

tidak dapat melepaskan dirinya. (Garegory Baum, 1999, h. 11). 

Argumentasi tentang kebenaran dan kesalahan sebuah ide tersebut dapat 

dipahami hanya jika dua partner bertukar pikiran tentang pandangan dunia yang 

sama. Adapun prinsip dasar yang pertama dari sosiologi pengetahuan Karl 

Mannheim ini adalah bahwa tidak ada cara berfikir yang dapat dipahami jika asal 

usul sosialnnya belum diklarifikasi. Ide-ide dibangkitkan sebagai perjuangan rakyat 

dengan isu isu penting dalam masyarakat mereka, dan maka serta sumber ide-ide 

tersebut tidak bisa dipahami secara semestinya jika seorang tidak mendapatkan 

penjelasan tentang dasar sosial mereka. (Garegory Baum, 1999, h. 11). Dari 

pandangan Mannheim di atas, penulis akan menggunakan teori sosiologi 

penegtahuan tersebut untuk menganalisis praktik pelaksanaan tradsi pembacaan 
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surah Yasin yang hanya dilaksanakan pada malam Jum’at. Selain itu untuk 

mengungkapkan dampak yang dirasakan yang bersifat sosial 

3.3 Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk 

mememahami secara mendalam mengenai tradisipembacaan surah Yasin pada 

malamJum’atialah: 

1. Pendekatan Antropologis 

Pendekatan antropologis merupakan pendekatan dalam memahami agama 

dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat 

wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

utamanya masyarakat pondok. Melalui pendekatan ini agama-agama tampak akrab 

dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia degan berupaya 

menjelaskan serta memberikan jawaban(Abudin Nata, 2003, h. 35). 

2. Pendekatan sosiologis 

Pendekatan sosiologi adalah suatu ilmu yang mengambarkan tentang keadaan 

masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya 

yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena ilmu sosial dapat di analisa 

dengan factor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta 

keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.  
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3. PendekatanHistoris 

 Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai 

peristiwa dengan memperhatikan unsure tempat, waktu, objek latarbelakang dan 

pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, peristiwa dapat dilacak dengan 

melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam 

peristiwa tersebut. (Abuddin Nata, 2003, h. 46) 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.4.1 Waktu Penelitian 

Penelitian berlangsung sejak tanggal 22 Desember 2020 hingga 12 januari 

2021. 

3.4.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar 

kendari, Kecamatan Baruga  Kota Kendari. 

3.5 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini berupaya mungkin mencari sumber informasi 

sebagai pelaku utamanya atau biasa disebut data primer.Sedangkan sumber data 

yang diperoleh bukandari sumber utama disebut sumber data sekunder. (Wardi 

Bactiar, 1997). 

a. Sumber data primer yaitu : 

1. Pimpinan Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari,  

2. Pengurus Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-Askar Kendari,   
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3. Santri putra dan santri putri di Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-

Askar Kendari dan, 

4.  Masyarakat disekitar lingkungan Pondok Pesantren Hafalan Qur’an Al-

Askar Kendari. 

b. Sumber data sekunder yaitu :  

1. Dokumentasi 

2. Arsip-arsip 

3. Buku dan kitab-kitab. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data terkait tema penelitian digunakan beberapa 

cara untuk pengumpulkan data antara lain sebagai berikut :  

1. Observasi 

Tahap pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengamatan 

langsung (observasi) (Dadang Kahmad, 2000, h. 90). Kegiatan mengamati dan 

mendengarkan dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap 

fenomena selama beberapa waktu tanpa mempengauhi fenomena yang di observasi, 

dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut, guna penemuan data 

analisis. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan observasi partisipan dan 

non partisipan.  

Adapun yang dimaksud observasi partisipan adalah peneliti memaham isi apa 

sebagai subjek dan objek yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Observasi yang 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa misalnya 
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saling memahami tingkat umur, jenis kelamin, kelompok dan lain sebagainya. 

(Dadang Kahmad, 2000, h. 91). Sedangkan observasi non partisipan adalah 

pengamatan yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti. 

2. Wawancara 

Interview atau wawancara adalah berupa dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara dalam menggali data, sumber dan informasi (suharsiniArikunto, 2006, 

h. 155). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara etnografi 

yaitu wawancara yang menggambarkan sebuah percakapan persahabatan. Metode ini 

memungkinkan seorang peneliti mewawancarai orang tanpa kesadaran orang-orang 

tersebut dengan cara sekedar melakukan percakapan biasa yang di dalamnya 

diselipkan beberapa pertanyaan. Penulis mengumpulkan data-data melalui 

pengamatan, terlibat langsung dalam percakapan, sehingga ada sebagian santri yang 

diwawancarai tidak menyadari bahwa penulis sendang menggali informasi. 

Pengumpulan data dengan teknik wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana sebenarnya realita yang terjadi di pondok pesantren dengan melibatkan 

beberapa orang sebagai representasi dari seluruh santri-santriwati yang terkait 

dengan pondok pesantren, diantranya adalah pimpinan pondok, pengurus pondok, 

santri-santriwati dan tokoh masyarakat. 

3. Dokumentasi, 

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel terkait penelitian yang berupa 

catatan kegiatan, transkrip, buku-buku, kitab-kitab yang digunakan sebagai rujukan, 
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atau dokumen lainya mengenai masalah penelitian. (suharsini Arikunto, 2006, h. 

231). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Cara analisis data ialah cara penyederhanaan dalam bentuk yang mudah 

dipahami dan diinterpretasikan, sehingga  dapat memudahkan peneliti dalam 

menyimpulkan hasil penelitiannya. (Sofian Efendi,1989, h. 263). Dalam penelitian 

ini, peneliti akan mengumpulkan data dari hasil wawancara yang didapat dari 

informan pimpinan pondok, pengurus pondok, serta santri-santriwati yang telah 

ditentukan oleh peneliti, selain itu data yang didapat dalam pengamatan langsung 

kegiatan pembacaan surah Yasin pada malam jum’at di Pondok Peantren Hafalan 

Qur’an Al-Askar Kendari. serta data-data yang ditemukan dalam al-Qur’an maupun 

kitab-kitab Hadis serta buku-buku lainya yang terkait penelitian. Setelah data-data 

terkumpul peneliti akan menganalisis data-data tersebut agar dapat memudahkan 

dalam menyimpulkan hasil penelitian mengenai Tradisi Pembacaan surah Yasin 

berjamaah pada malam Jum’at.  

Data data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan dianalisis 

dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan 

Humberman sebagai mana yang dikutip oleh Sugiyono. (Sugiyono, 2012, h. 329). 

Miles dan Humberman mengungkap bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap 

penelitian secara tuntas. Adapun aktifitas analisis data adalah data Reduction, 

Display, dan Conclusion Drawing/Verification. 
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1. Reduksi Data (data reduction)berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya. sehingga 

data yang direduksi akan menunjukkan gambaran yang jelas dan 

mempermuda peneliti. 

2. Penyajian Data (data display) dilakukan penelaahan pada seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber observasi, wawancara, maupun data dokumentasi 

yang telah diperoleh untuk menjadikan suatau bahan analisis dalam bentuk 

uraian singkat.  

3. Conclusion drawing/Verification merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasih. Kesimpulan awal didukung dengan bukti bukti yang kuat 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti bukti 

yang tidak valid dan konsisten saat mengumpulkan maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2012, h. 329). 

3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data menurut Imam Suprayogo dan Tobroni (2001, h. 

195) adalah kegiatan konfigurasi mencari-cari pola sebab akibat. Dari pola itulah 

muncul verifikasi data dan penarikan kesimpulan, lalu mengerucut dan kokoh 

sebagai data yang final. Penelitian kualitatif ditetapkan pengujian keabsahan data 

untuk menghindari data yang tidak valid, yakni adanya jawaban dari informasi yang 

tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam hal ini menggunakan Triangulasi. 
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Triangulasi yaitu pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan, sehingga data 

yang telah ada difilter kembali dan diuji kelayakannya untuk mendapatkan hasil data 

yang falid, aktual dan terpercaya. (Burhan, 2008, h. 256). Dalam pelaksanaannya 

peneliti akan melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara, 

kemudian hasil wawancara tersebut dicek dengan hasil pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti selama masa penelitian, kemudian diperkuat dengan dokumentasi yang 

telah diperoleh oleh peneliti.  

Setelah ketiga metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi 

terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul, kemudian diuji / 

dilakukan pengecekan dan menggunakan triangulasi data agar siap dijadikan sebagai 

bahan analisis untuk menganalisis data yang telah didapatkan agar menjadi data 

yang lebih lengkap dan sempurna untuk menghindari terjadinya berbagai kesalahan. 

TWillian Wirsen mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan teknik yang disesuaikan dengan waktu. (Sugiyono, 

2006, h. 270). Dalam pengecekan data maka digunakan triangulasi sebagai berikut: 

1. Triangulasi Waktu, yaitu dilakukan dengan cara wawancara pada imforman 

yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. Penulis merencanakan untuk 

memberikan jeda waktu sekitar satu minggu pada informan sebelum penulis 

menanyakan kembali pertanyaan yang sama pada informan. 
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2. Triangulasi Sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda 

beda dengan teknik yang sama. Dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari peneliti. 

3. Triangulasi Teknik yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan 

menggunakan observasi non partisifatif, wawancara mendalam dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. 

  


