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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Living Qur‟an yang merupakan bagian dari 

jenis penelitian kualitatif. Sebagaimana menurut Mansyur (2007), metode yang 

paling tepat dalam penelitian Living Qur‟an adalah kualitatif, hal tersebut 

dikarenakan penelitian ini meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat 

(Mansyur, 2017, h. 71). Metode penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai 

metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu,pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang teleh di 

tetapkan. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitianya di lakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting), di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih 

banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya (Siyoto, 2015, h. 

27). 

Menurut Williams (2008) penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian 

lainnya dalam beberapa hal. Dalam hubungan ini, Williams menyebutkan dalam 

tiga hal pokok yaitu (1) pandangan-pandangan dasar (axioms) tentang sifat 

realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi, 

posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kausal, serta peranan nilai dalam 

penelitian. (2) karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, dan (3) 

proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif (Hardani, 2020, h. 

16). 
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Menurut Siyoto (2015), Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode 

penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam 

terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis 

mendalam (indepth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus 

karena metodologi kulitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda 

dengan sifat dari masalah lainnya (Siyoto, 2015, h. 28). 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian Living Qur‟an merupakan penelitian yang berangkat dari 

fenomena sosial, maka pendekatan sosiologi dan fenomenologi dapat ditawarkan 

dalam metode Living Qur‟a>n ini. Meskipun demikian, bukan berarti hanya 

pendekatan sosiologi dan fenomenologi yang bisa menjadi pisau analisis dalam 

penelitian Living Qur‟an ini, tetapi pendekatan-pendekatan ilmiah lainnya juga 

bisa diterapkan dalam penelitian ini, seperti antropologi, psikologi dan beberapa 

pendekatan ilmiah lainnya. (Junaedi, 2015, h. 178) 

Pada penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah fenomenologi. menurut 

Helaluddin (2018), Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund 

Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami atau 

mempelajari pengalaman hidup manusia. Menurut Alase (2017) sebagaimana 

dikutip oleh Helaluddin (2018) fenomenologi adalah sebuah metodologi kualitatif 

yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan 

subjektivitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori 
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(helaluddin, 2018, h. 7). Pendekatan tersebut dipakai karena objek pada penelitian 

ini merupakan sebuah tradisi pembacaan surat tertentu.  

Menurut Denzin dan Lincoln sebagai mana dikutip Hasbiansyah, pada 

dasarnya ada dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi, 

yakni: 

a. Textural description: apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang 

sebuah fenomena. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang 

bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. 

b. Structural desgription: bagaimana subjek mengalami dan memaknai 

pengalamannya. Deskripsi ini berisi subjektif. Aspek ini menyangkut 

pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya 

dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu. 

(hasbiansyah, 2005, h. 171) 

Selain pendekatan fenomenologi, pada penelitian ini juga menggunakan 

pendekatan Ilmu Tafsir. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ayat 

yang berkaitan dengan latar belakang dari tradisi tersebut. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.3.1  Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan sejak proposal disetujui pada tanggal 16 

Oktober 2020 sampai tanggal 30 Juni 2021. 

3.3.2  Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 

4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan, propinsi 

Sulawesi Tenggara. 
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3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer  

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah Pengasuh, Asa>tiz|-asa>tiz|ah, 

dan beberapa santriwati Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa 

Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi 

Tenggara. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, 

benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Dalam hal 

ini, dokumen-dokumen grafis akan diambil dari Pengasuh, Asa>tiz|-

asa>tiz|ah, dan beberapa santriwati Pondok Pesantren Darussalam Gontor 

Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan, 

propinsi Sulawesi Tenggara. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu: 

3.5.1 Pengamatan (Observation)  

Menurut Raco, observasi adalah mengumpulkan data langsung dari 

lapangan. Data yang diobservasi bisa berupa gambaran tentang sikap 

perilaku, serta tindakan keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi 

dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang akan diteliti. Dilanjutkan 
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dengan pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran 

penelitian. Kemudian menentukan siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa 

lama dan bagaimana (Junaedi, 2014, h. 178). 

Adapun tujuan dari pengamatan yang dilakukan peneliti adalah untuk 

mengetahui latarbelakang, prosesi, dan manfaat dari fenomena pembacaan 

surat al-Mu‟minu>n yang terjadi di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 

Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan, 

propinsi Sulawesi Tenggara melalui Pengasuh, Asa>tiz|ah, serta Santriwati 

dari pesantren tersebut. 

3.5.2 Wawancara (interview)  

Menurut Bungin, wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya jawab dengan pihak terkait yang dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan peneliti (Junaedi, 2014, h. 179). 

Pada penelitian ini, narasumber yang menjadi informan adalah 

pengasuh, asa>tiz|ah, dan santriwati dari Pondok Pesantren Darussalam 

Gontor Putri 4 desa Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe 

Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara. 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan 

mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan 

dengan metode pengumpulan data yang lain, sebagaimana dijelaskan Hardani 

(2020, h. 149). 
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Menurut Sukmadinata, metode dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Junaedi, 2014, 

h. 180). Dalam hal ini adalah dokumentasi dari prosesi pembacaan surat al-

Mu‟minu>n di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa Lamomea, 

kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi Tenggara. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Hardani (2020), dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari 

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerussampai 

datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan 

variasi data tinggi sekali (Hardani, 2020. h. 160). 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa Data analysis 

is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, 

fieldnotes, and other materials that you  accumulateo increase your own 

understanding of them and to enable you to present what you have discovered to 

others. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan 

yang dapat diceriterakan kepada orang lain (Hardani, 2020, h. 161-162). 
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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 untuk 

mengetahui bagaimana latarbelakang, prosesi, dan manfaat dari tradisi pembacaan 

surat al-Mu‟minu>n di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 4 desa 

Lamomea, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan, propinsi Sulawesi 

Tenggara. 

Setelah ketiga metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi 

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

diuji/dilakukan pengecekan dengan 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. 

 

  


