
BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode

kualitatif ialah tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsif angka, atau

metode statistis.1

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu

penelitian. Objek utamanya adalah aktifitas jamaah Tarekat Naqsyabandiyyah di Desa Pantai

Cermin, sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa narasi. Yang sedang penulis

teliti,  yaitu tentang dinamika suluk dalam tarekat naqsyabandiyyah di Desa Pantai Cermin

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Peneliti mengambil langkah kualitatif ini dikarenakan peneliti ingin mengungkapkan

suluk dalam tarekat Naqsyabandiyyah dengan kata-kata dan gambaran-gambaran aktifitas

jamaah Tarekat Naqsyabandiyyah dan keperluan tersebut serta tercapainya hasil yang

maksimal maka peneliti melakukan proses peneliti yang sama.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Setelah melewati beberapa proses hingga pada  akhirnya penulis

tetapkan dalam penelitian ini berlokasi Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten

Kampar. Setelah penulis melakukan observasi serta mencari dari berbagai informasi

masyarakat Pantai Cermin,  merupakan desa yang paling banyak menganut Tarekat

Naqsyabandiyyah dibanding desa lain.

1Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006), hlm 150



C. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya

adalah data tambahan sebagai pelengkap seperti dokumen. Sumber data dibagi atas dua yaitu

sumber data primer dan sumber data skunder.

Sumber data primernya adalah segala sumber data yang peneliti ambil dari para

informan penelitian di desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, yang berupa segala perkataan

dan perbuatannya. Sedangka sumber data sekundernya adalah segala data yang peneliti

peroleh dari anggota masyarakat Islam  Pantai Cermin dan buku-buku yang menjadi acuan

atau penunjang dalam pengamatan tentang aktifitas jamaah Tarekat Naqsyabandiyyah

tersebut.

D. Informan

Adapun nama masyarakat yang mengikuti Tarekat Naqsyabandiyyah beserta jabatan-

jabatan yang ada dalam Tarekat Naqsyabandiyyah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

No Nama Umur Jabatan

1 Ali Asrar 58 tahun Mursid

2 Nafer 78 tahun Khalifah

3 Farmadi 28 tahun Khalifah

4 Syamsidar 50 tahun Anggota tarekat

5 M. Yunus 41 tahun Anggota tarekat

6 Zulkifli Ir 45 tahun Anggota tarekat



E. Teknik Pengumpulan Data2

Riset lapangan (Field Reserch) yaitu penelitian secara langsung terjun kelapangan

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah dengan maksud tertentu.Percakapan itu di lakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara (interviwer) yang di ajukan pertanyaan dan yang di wawancarai

(interviwer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara,

antara lain : mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan,

motivasi dan lain sebagainya.

Wawancara (Interview) dilakukan dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan secara

lisan, langsung kepada sebagian warga, tokoh masyarakat, para pemuka agama, mengenai

kajian  suluk dalam Tarekat Naqsyabandiyyah di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung, Hubungan

pewawancara dan di wawancarai dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan

jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa seperti kehidupan sehari hari saja. Yang mana

penelitian akan mendapatkan data yang valid.

Pada setiap Interview terjadi komunikasi atau hubungan yang lancar, bahwa

komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dan dapat dipergunakan untuk memperoleh data atau informasi yang lebih mendalam.

b. Observasi

Penggunaan data untuk suatu tulisan ilmiyah dapat dikatakan salah satunya melalui

observasi. Observasi yaitu penulis turun secara langsung ke lokasi untuk melihat dan

2Hidayah Syah, Metode Penelitian, (Riau,2007), hal.143.



mencatat gejala-gejala tentang objek penelitian serta mengikuti kegiatan suluk. Penelitian ini

bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai objek penelitian dan dapat

disusun suatu desain penelitian yang cermat dan melihat sendiri sampai dimana keabsahan

data dan informasi yang telah dikumpulkan.

Adapun yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Segala bentuk perilaku maupun tindakan dari para penganut tarekat

Naqsyabandiyah Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Tata cara pelaksanaan suluk dalam tarekat Naqsyabandiyah.

3. Tata cara melaksanakan tawajjuh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam sebuah penelitian sebagai sumber data

yang  dapat memanfaatkan untuk menguji, menganalisis, menafsirkan, bahkan bisa juga

untuk meramalkan setiap bahan tertulis ataupun film. Dalam penelitian ini, peneliti akan

menggunakan hasil dokumentasi berupa data-data yang berasal dari Ali Asrar jamah tarekat

Naqsyabandiyyah Pantai Cermin, kantor Desa Pantai Cermin yang berkenaan dengan

gambaran umum Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, baik dari segi luas,

letak pemerintahan, kependudukan serta yang lainnya.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mengolahan atau penafsiran data. Analisis data

merupakan rangkaian kegiataan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi dan perifikasi data

agar data yang terkumpul bernilai ilmiyah.

Teknik analisa data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam

penelitian ini sebagai berikut:



1. Metode Induktif yakni mengumpulkan data dari fakta-fakta yang berkaitan dengan

penelitian, kemudian fakta tersebut disimpulkan secara umum.

2. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Fungsi analisis deskriptif adalah

untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh. Gambaran

umum ini menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang diperoleh dalam

penelitian dari penganut Tarekat Naqsyabandiyyah di desa Pantai Cermin

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.


