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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Metode Penelitian yang Digunakan  

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai suatu usaha pencarian kebenaran 

terhadap fenomena, fakta, atau gejala dengan cara ilmiah untuk memecahkan 

masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
29

 

 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah metode penelitian 

kualitatif; sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang di amati. Berdasarkan dari tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan objek yang 

diteliti(orang, lembaga dan lainnya) berdasar fakta aktual. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maksudnya 

dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen 

pribadidan dokumen resmi lainnya.   

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian 

kualitatif ini di artikan sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-oran dan prilaku yang dapat diamati.
30

 

Objek utamanya ialah para alumni pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar 

yang ada di desa Terantang, sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis, narasi ataupun lisan dari para narasumber tentang eksistensi tarekat 

Naqsyabandiyyah  dikalangan alumni pondok pesantren Islamic Centre Al-Hidayah 

Kampar yang ada di desa Terantang kecamatan Tambang kabupaten Kampar. 
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Peneliti mengambil metode penelitian kualitatif ini untuk memperoleh 

pemahaman yang konkrit tentang persepsi alumni pesantren Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar terhadap eksistensi tarekat Naqsyabandiyyah di Desa Terantang 

kecamatan Tambang kabupaten Kampar dan untuk tercapainya hasil yang maksimal 

dalam melakukan penelitian ini. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini setelah melewati beberapa proses hingga pada akhirnya penulis 

tetapkan dalam penelitian ini berlokasi di Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten kampar. Karena lokasi ini mudah dijangkau oleh penulis, dan 

memudahkan berkomunikasi dengan masyarakatnya.  

 

3.4 Subjek dan Objek Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah 

para alumni pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar yang ada di Desa 

Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek 

dari penelitian ini ialah tentang eksistensi tarekat Naqsyabandiyyah  dikalangan 

alumni pondok pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar yang ada di desa 

Terantang kecamatan Tambang kabupaten Kampar. 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan lansung dari 

informan, selebihnya adalah data tambahan sebagai pelengkap seperti dokumentasi, 

dan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu primer dan skunder. 

Sumber data primer adalah segala sumber data yang peneliti peroleh 

langsung dari para alumni pondok  pesantren Islamic Centre Al-Hidayah kampar 

yang ada di desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan 

sumber data skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan Tarekat 

Naqsyabandiyyah. 
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3.6 Informan  

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi secara mendalam 

tentang masalah yang diteliti. Menurut Koentjaraningrat, informan pokok adalah 

orang yang dipandang mampu memberikan informasi secara umum dan mampu 

menunjuk orang lain sebagai informan pangkal yang dapat memberikan informasi 

yang lebih mendalam.
31

  

Sementara itu informan pangkal orang tertentu yang memiliki posisi 

pengetahuan dan pengalaman khusus serta kemampuan berkomunikasi dengan baik;  

di antaranya aparatur pemerintahan dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat. 

Sedangkan yang dijadikan informan kunci adalah para alumni pondok pesantren 

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar yang ada di desa Terantang kecamatan Tambang 

kabupaten Kampar. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Riset lapangan (Field Research) penelitian secara langsung terjun kelapangan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian menggunakan: 

3.7.1 Observasi 

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak 

berperan-serta dalam penelitian yang dilakukan. Pengamatan berperan-serta 

adalah strategi lapangan secara simultan memadukan analisis dokumen, 

wawancara, responden dan informan serta observasi langsung.
32

 

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk 

melihat dan mencatat gejala-gejala tentang objek penelitan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai objek 

penelitian dan melihat sendiri sampai dimana ke absahan data dan informasi 

yang telah dikumpulkan. 

3.7.2 Wawancara (interview)  

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung 

dengan para alumni pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar yang ada 

                                                           
31

 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1992), 130. 

 
32

Abd. Ghofur dan Rendi Ahmad Asori, Laporan Penelitian: Pemetaan Problem Relasi Antar Umat 

Beragama Islam dan Kristen di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. 

(Pekanbaru:LPPM Uin Suska Riau), 24. 



22 
 

di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Metode 

wawancara yang penulis gunakan adalah metode wawancara mendalam hal 

ini kaena penulis belum mengetahui secara pasti data apa yang penulis 

peroleh sehingga penulis lebih banyak mendengarkan apa yang dicerikakan 

oleh informan. 

Metode wawancara mendalam secara umum ialah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap 

muka antara pewawancara dengan informan, tanpa menggunakan pedoman 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama.
33

 

3.7.3 Dokumentasi  

Dokumentasi sebagai proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber 

apapun; baik yang bersifat tertulis maupun lisan, gambaran, ataupun 

arkeoligis.
34

 

Dalam penelitian ini penulis mengkaji bahan tertulis dan tidak 

tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap 

dari kedua data di atas. Sumber tertulis tersebut berupa monografi dan arsip-

arsip yang ada relevansinya dengan penelitian, sedangkan sumber tidak 

tertulis berupa foto-foto dengan para alumni pondok pesantren saat di 

wawancarai. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mengelolah atau menafsirkan data, dan juga 

merupakan rangkaian kegiatan penelaah, pengelompokan, sistematisasi dan perifikasi 

data agar data yang terkumpul bernilai ilmiyah. Teknik analisis data bertujuan untuk 

menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian tersebut. 

Setelah data diperoleh tentang penelitian yang diteliti, maka penulis akan 

menguraikan data-data tersebut dengan mempergunakan metode penulisan sebagai 

berikut: 
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1. Analisis data induktif yakni mengumpulkan data dari fakta-fakta yang 

berkaitan dengan penelitian, kemudian fakta tersebut disimpulkan secara 

umum. 

2. Analisa deskriptif: analisa deskriptif merupakan usaha untukmengumpulkan 

data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data 

tersebut.
35
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