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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, hal ini berdasarkan masalah yang akan diteliti merupakan hal yang sukar 

jika diukur menggunakan angka. Selain daripada itu, peneliti juga ingin 

menjelaskan peristiwa ilmiah yang dialami subjek penelitian. Peristiwa yang 

dimaksud adalah menjelaskan dan menerangkan bagaimana makna toleransi dalam 

bingkai politik kebangsaan ormas keagamaan Nahdlatul Ulama di Provinsi Jawa 

Barat.  

Dalam hal ini, pendekatan kualitatif  pendekatannya cenderung memiliki 

sifat deskriptif sehingga peneliti akan lebih banyak membahas secara menjabarkan 

dan menjelaskan tentang apa saja yang memiliki argumentasi serta penafsiran 

secara subjektif berdasarkan hasil penelitian mengenai Makna Toleransi dalam 

Bingai Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama (studi deskriptif dalam perspektif 

pendidikan politik di Provinsi Jawa Barat). 

Peneliti menilai data yang akan diperoleh bukan data yang ditemukan 

menggunakan prosedural statistika. Hal ini dijelaskan oleh Strauss dan Corbin 

(dalam Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 1)  bahwa penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedural statistika atau dengan cara kuantifikasi lainnya.  

Pendekatan kualitatif  relevan dengan penelitian yang berkorelasi dengan 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan 

sosial atau hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, peneliti meneliti keadaan sosial 

masyarakat Nahdlatul Ulama mengenai sikap toleransi dalam bingkai politik 

kebangsaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Lodico, Spaulding, dan Voegtle 

(dalam Emzir, 2011, hal. 2) bahwa penelitian kualitatif berfokus terhadap fenomena 

atau keadaan sosial. 

Sedangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif menurut 

Moleong (2014, hal. 6)adalah:
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Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Berdasarkan pendapat di atas, penelitian kualitatif bersifat terbuka dan 

mendalam untuk memperoleh data baik lisan maupun tulisan untuk kemudian 

dideskripsikan dan dianalisis sesuai tujuan penulisan. Pendekatan kualitatif ini 

diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai Makna 

Toleransi dalam Bingkai Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif karena berusaha untuk memahami tentang 

fenomena yang terjadi sesuai dengan yang diteliti.  

3.1.2. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif. Hal ini sangat relevan dengan penelitian yang akan diteliti. 

Karena penelitian tentang Makna Toleransi dalam Bingkai Politik Kebangsaan 

Nahdlatul Ulama ini menekankan terhadap gambaran dari apa yang terjadi dan 

dimiliki oleh Nahdlatul Ulama dalam politik kebangsaannya.  

Oleh karena itu, dengan menggunakan metode deskriptif penulis berharap 

mampu mendeskripsikan keadaan objek penelitian berdasar kepada fenomena-

fenomena yang ada yakni dalam mendeskripsikan Makna Toleransi dalam Bingkai 

Politik Kebangsaan Nahdlatul Ulama. 

Menurut Danial (2009, hal. 62) menyatakan bahwa metode deskriptif 

adalah: 

“Metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik suatu 

situasi, kondisi objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat. Tujuan 

dari penelitian deskriptif ialah untuk membuat deskripsi gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat melalui berbagai teknik yang 

disusun untuk tujuan penelitian dan hasil penelitian.” 

Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2009, hal. 234) merupakan 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status 

suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menururt apa adanya pada saat 

penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji 
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hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, 

gejala atau keadaan. 

3.2. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian digunakan sebagai sarana dalam membantu peneliti 

dalam mempermudah memperoleh data dari yang diteliti mengenai makna toleransi 

dalam bingkai politik kebangsaan Nahdlatul Ulama.  

Adapun instrumen penelitian, Sugiyono (2013, hal. 148)  menyatakan 

bahwa “suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati”. Sugiyono (2013, hal. 307) mengatakan bahwa: 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 

telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke 

lapangan sendiri, baik pada grand tour question, tahap focused and 

selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.   

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrument 

instrumen berupa wawancara dan observasi. Dalam wawancara tersebut peneliti 

ditunjang dengan menggunakan beberapa  alat, diantaranya: 

1. Tape recorder, yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara secara lisan dari 

narasumber. 

2. Kamera, yang berfungsi untuk mendokumentasikan gambar pada saat kegiatan 

penelitian wawancara, observasi dan lain-lain. 

3. Buku catatan, yang berfungsi untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting oleh 

peneliti baik pada saat wawancara, observasi dan yang lainnya. 

3.3. Lokasi Penelitian dan Subjek Penelitian 

3.3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama 

(PWNU) Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Terusan Galunggung No 9 

Bandung 40263. Penentuan lokasi penelitian tentunya telah mempertimbangkan 

berbagai aspek. Dipilihnya PWNU Jawa Barat dikarenakan untuk mempermudah 

dalam pengambilan data oleh peneliti. Selain daripada itu, dipilihnya PWNU Jawa 

Barat dikarenakan Jawa Barat merupakan daerah yang relatif dari segi agama dan 

kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, selain daripada itu, eksistensi NU di 
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wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk pada keadaan yang laik untuk dijadikan 

sebagai lokasi penelitian dengan indikasi eksistensi pondok pesantren yang masih 

mumpuni.  

3.3.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian sebagai pihak yang memberikan informasi dalam 

penelitian ini secara umum adalah PWNU Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, agar 

penelitian ini valid dan informasi yang diberikan tepat sasaran serta data yang 

diperoleh komprehensif, maka peneliti menghususkan subjek penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pengurus syuriah PWNU Provinsi Jawa Barat merupakan jabatan tertinggi 

organisasi NU. Narasumber yang akan diteliti berjumlah 1 orang yaitu rais 

syuriah atau katib syuriah NU. 

2. Pengurus tanfidizyah PWNU Provinsi Jawa Barat merupakan pelaksana harian 

organisasi. Narasumber yang akan diteliti berjumalah 1 orang yaitu ketua/wakil 

tanfidziyah atau yang mewakili. 

3. Warga nahdliyin Provinsi Jawa Barat yang aktif mengikuti berbagai kegiatan 

di wilayah Jawa Barat berjumlah 2 orang dipilih secara random dari berbagai 

daerah di Jawa Barat. 

4. Kyai atau Ulama dari NU di daerah Provinsi Jawa Barat. Narasumber yang 

akan diteliti berjumlah 3 orang. 

3.4. Prosedur Penelitian 

Sebuah penelitian tentu membutuhkan penelitian yang sistematis. Maka 

untuk mempermudah dan melancarkan dalam suatu penelitian dibutuhkan tahapan-

tahapan yang benar serta mendukung dalam suatu penelitian. Tahapan-tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan Penelitian  

Pada tahap ini, sebelum memulai penelitian terlebih dahulu penulis harus 

mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian. Persiapan penelitian ini 

dapat dijadikan patokan dalam melakukan suatu penelitian, sehingga dapat 

menunjang pada saat melakukan penelitian di lapangan dan dapat berjalan dengan 

lancar. Hal yang paling utama dalam persiapan permasalahan ini harus menentukan 

permasalahan terlebih dahulu pada suatu objek tertentu, kemudian mengajukan 
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judul dan proposal skripsi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Setelah 

proposal skripsi tersebu diterima oleh dosen pembimbing, maka penulis dapat 

melakukan penelitian yang awal untuk memberikan gambaran terhadap penulis 

baik itu lokasinya dan yang lainnya sehingga dapat mempermudah untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Perizinan Penelitian 

Prosedur selanjutnya setelah melakukan persiapan penelitian, harus 

melakuakn perizinan terlebih dahulu untuk melakukan penelitian. Perizinan ini 

dapat mempermudah penulis untuk melakukan penelitian sesuai dengan subjek dan 

objek menurut penulis. Sehingga penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang 

bersifat resmi. Adapun tahapan pada proses perizinan ini sebagai berikut: 

a. Peneliti mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian 

kepada ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang selanjutnya 

diteruskan kepada Dekan FPIPS melalui Pembantu Dekan 1. 

b. Mengajukan syarat permohonan untuk mengadakan penelitian kepada Wakil 

Dekan Bidang Akdemik dan Kemahasiswaan FIPS UPI atas nama dekan FPIS 

UPI untuk mendapatkan rekomdasinya agar disampaikan kepada rektor UPI. 

c. Setelah keluar surat perizinan di kampus selesai selanjutnya peneliti 

menghubungi dan mendatangi Humas/Keskertariatan PWNU, warga 

nahdliyin, dan ulama NU di wilayah Jawa Barat untuk meminta informasi 

melaksanakan penelitian. 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Tahap yang paling inti dan penting dalam suatu penelitian yaitu pelaksanaan 

penelitian. Pada tahapan ini penulis harus dapat memecahkan permasalah dengan 

cara mencari jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang 

sebelumnya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh penulis untuk melaksanakan 

penelitian yaitu sebagai berikut:  

a. Menghubungi Humas/Keskretariatan PWNU Provinsi Jawa Barat, berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing, membuat surat penilitian dari departemen dan 

fakultas. 

b. Memberikan surat pra penelitian kepada pengurus PWNU Provinsi Jawa Barat. 
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c. Mengadakan wawancara dan observasi kepada pengurus PWNU Provinsi Jawa 

Barat. 

d. Mengadakan wawancara dengan warga Nahdliyin di Provinsi Jawa Barat. 

e. Mengadakan wawancara dengan ulama NU di wilayah Provinsi Jawa Barat. 

f. Membuat studi dokumentasi dan membuat catatan yang diperlukan dan 

dianggap penting yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

4. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

Tahap terakhir dalam penelitian adalah pengolahandata dan analisis data. 

Kegiatan ini dilakukan setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul. Dalam 

tahap ini, peneliti menyusun, mengkategorikan data, dan mencari kaitan isu dari 

berbagai data yang diperoleh agar dapat memahami maknanya. Semua hasil data 

yang telah disusun kemudian dibuat dalam bentuk laporan. 

3.5. Teknik Pengumpuan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang terpenting untuk 

tercapainya keberhasilan dalam penelitian, karena di dalamnya mencakup beberapa 

aspek yang sangat penting, diantaranya data apa yang ingin diperoleh, dengan apa 

data itu dikumpulkan, dari mana data itu diperoleh, kapan data tersebut diperoleh, 

serta bagaimana cara memperolehnya. Adapun teknik pengumpulan data pada 

penilitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan obeservasi sebagai 

sumber data primer, dan studi dokumentasi dan studi literatur sebagai sumber data 

sekunder. 

Menurut Sugiyono (2013, hal. 308) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

diterapkan. Agar memperoleh data sesuai yang diharapkan, penulis menggunakan 

beragam teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi digunakan oleh peneliti agar dapat memperoleh data yang 

mempunyai validitas tinggi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ada pun yang 

akan di observasi oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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Pertama, peneliti mengamati langsung proses perealisasian makna toleransi 

yang dipedomani NU dalam bingkai politik kebangsaan PWNU Provinsi Jawa 

Barat terhadap warga nahdliyin dan masyarakat secara umum apakah mepunyai ciri 

khas tersendiri mengenai tipe penanamannya atau tidak yang membedakan dengan 

yang lain. 

Kedua, mengobservasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh PWNU dalam 

merealisasikan makna toleransi dalam bingkai politik kebangsaan NU disini 

peneliti mencoba mengamati secara langsung penanaman sikap tersebut terhadap 

warga nahdliyin berdasarkan setiap kegiatan dan program kerja NU, peneliti dalam 

hal ini juga melihat realita dilapangan secara langsung makna toleransi dalam 

bingkai politik kebangsaan NU dan sifat kemasyarakatan warga nahdliyin terapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketiga, yang akan di observasi oleh peneliti yaitu tentang sikap NU terhadap 

politik kebangsaan. Peneliti ingin mengamati secara langsung pengaruh penerapan 

sikap tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2013, hal. 310) menyatakan bahwa: 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang 

sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) 

maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. 

2. Wawancara 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai berbagai pihak 

yang kompeten di bidangnya yang berkaitan dengan masalah atau topik yang dikaji 

pada penelitian ini. Diantaranya adalah Ketua Syuriyah, Ketua Tanfidziyah PWNU 

Provinsi Jawa Barat atau yang mewakilinya. Selain daripada itu, peneliti juga akan 

mewawancarai warga nahdliyin  yang berada di wilayah Jawa Barat. Serta peneliti 

akan mewawancarai beberapa dari ulama NU yang berada di wilayah Jawa Barat. 

Sedangkan metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, 

karena peneliti menginginkan data yang mendalam berdasarkan pedoman 

penelitian yang peneliti sudah siapkan sebelumnya. 
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Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan oleh dua belah pihak. 

Pihak pertama yaitu pihak yang memberikan pertanyaaan-pertanyaan, dan pihak 

kedua yang menjawab pertanyaan dari pihak pertama. Teknik wawancara disini 

sangat membantu dalam proses pengumpulan data. Sebab dengan adanya teknik ini 

kita dapat mempermudah untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan 

dalam penelitian secara langsung dari narasumber yang diwawancarai. Menurut 

Sugiyono (2013, hal. 317) menjelaskan mengenai wawancara yaitu sebaga berikut: 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasar diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahua dan keyakikan pribadi.  

Dalam teknik pengumpulan data wawancara ini, dibagi menjadi berbagai 

macam teknik wawancara. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Esterberg 

(dalam Sugiyono, 2013, hal. 319) adalah sebagai berikut: 

1) Wawancara terstruktur (structured interview), wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah 

disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi 

pertanyaan yang sama, dan pengumpulan data mencatatnya.  
2) Wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview), jenis wawancara 

ini termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 

diminta pendapat, dan ide-idenya.  
3) Wawancara tak berstruktur (unstructured interview), wawancara tidak 

berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

ditanyakan. 

3. Studi Dokumentasi 

Pada penelitian ini studi dokementasi digunakan untuk mencari dokumen 

yang berkaitan dengan makna toleransi dalam bingkai politik kebangsaan Nahdlatul 

Ulama baik dalam tataran teori dan praktik. Adapun dokumen yang digunakan 
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dalam penelitian ini, tentunya dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, seperti hasil Muktamar NU, Batsul Masail, AD/ART NU, Agenda kegiatan 

NU, dan Program Kerja NU, Laporan Kendala dan Upaya yang dilakukan NU. 

Selain dokumen-dokumen tersebut, penulis juga menggunakan beberapa artikel 

yang membahas tentang hal tersebut. 

Teknik ini dilakukan karena dalam banyak hal dokumen sebagai salah satu 

sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan sejalan dengan Sugiyono (2009, hal. 82) mendefinisikan bahwa 

“dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang.” Banyak 

alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan digunakan dokumen, 

yaitu dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.  Studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari pengunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

4. Studi Kepustakaan 

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa sumber sebagai acuan dalam 

menambah pengetahuan dan untuk mengkaji sesuai dengan rumusan maslah yang 

dimiliki oleh penulis. Dengan membaca sumber buku, koran, jurnal, website yang 

berhubungan makna toleransi dalam bingakai politik kebangsaan Nahdlatul Ulama 

diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mengumpulkan sejumlah buku-buku ataupun majalah-majalah yang berkenaan 

dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial, 2009, hal. 80). Dalam hal ini, studi 

literatur digunakan untuk memperoleh data empirik yang relevan dengan masalah 

yang peneliti kaji. 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Teknik analisis data ini dilakukan sebagai upaya peneliti dalam 

memecahkan data yang peneliti peroleh dari lapangan terkait makna toleransi dalam 

bingkai politik kebangsaan Nahdlatul Ulama. Hal ini dikarenakan apabila data yang 

diperoleh tidak diolah dengan teknik yang tepat, maka hasil yang diharapkanpun 

dirasa akan sulit ditemukan, oleh karena itu diperlukan suatu teknik dalam 
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menganalisis data. Mengenai analisis data, Sugiyono  (2013, hal. 335) 

mengemukakan sebagai berikut:  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang gunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Dalam tahapan reduksi data ini peneliti memilih data yang dianggap penting 

oleh peneliti. Hasil wawancara dipilih untuk menentukan jawaban mana yang 

dianggap dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam tahap 

reduksi data juga peneliti mengelompokan data utama dan data pelengkap. Hal ini 

dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mudah mencari jawaban yang sesuai dengan 

rumusan masalah. 

Menurut Sugiyono (2013, hal. 92) mengemukakan bahwa: 

“Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik 

seperti komputer mini, dengan memberikan kode kepada aspek-aspek 

tertentu”. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun 

yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data menjadikan sekumpulan informasi yang telah diolah dapat 

memberikan gambaran peneliti untuk mempermudah pemahaman terhadap aspek-

aspek yang telah di reduksi.  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya 

(Sugiyono, 2013, hal. 95). Miles dan Huberman ( dalam Sugiyono 2013, hal. 95) 
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menyatakan ‘the most frequent from of display data for qualitative research data 

in the past has been narrative text’. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.  

3. Conclusion Drawing / Verification 

Setelah semua data dipilih dan disusun secara istematis, maka peneliti dapat 

membuat kesimpulan tentang hasil penelitian yang dibuat. Kesimpulan dalam 

penulisan kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif (Sugiyono, 2013, hal. 99). 

3.7. Uji Validitas Data  

Validitas data dilakukan untuk membuktikan kesesuaian antara penelitian 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam realitas kehidupan. Hasil penelitian 

kualitatif seringkali diragukan hasilnya karena dianggap tidak memenuhi syarat 

validitas dan realibilitas. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan cara agar 

memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kriteria 

kredibilitas. Nasution (1987, hal. 100) mengemukakan tentang validitas sebagai 

berikut: 

Maka dikatakan bahwa validitas merupakan esensi kebenaran penelitian. 

Validitas dipandang sebagai konsep yang paling penting dalam penelitian. 

Dalam tiap penelitian selalu dipertanyakan validitas alat yang digunakan. 

Maka karena itu membuat instrumen yang valid harus menjadi perhatian 

tiap peneliti. 

Berdasarkan pemaparan diatas sangat jelas kiranya dalam melakukan 

sebuah penelitian sangat penting menggunakan instrumen yang jelas dan valid 

sehingga menghasilkan suatu hasil penelitian yang akurat. Sugiyono (2013, hal. 

363) sendiri menyatakan “terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas 

internal dan validitas eksternal”.  

3.7.1. Validitas Internal 
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Sugiyono (2013, hal. 363) mengemukakan mengenai validitas internal 

sebagai berikut “validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain 

penelitian dengan hasil yang dicapai.” Dengan demikian validitas internal ini 

menekankan terhadap tujuan utama dan keakuratan dalam penelitian sesuai dengan 

fokus penelitian yang akan dicapai. Berdasarkan pendapat dari Sugiyono tersebut 

maka peneliti menerapkannya dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.7.1.1. Triangulasi 

Pada penelitian ini tringulasi dilakukan terhadap sumber data yakni 

Syuriyah PWNU Jawa Barat, Tanhfidziyah PWNU Jawa Barat, warga nahdliyin, 

dan beberapa ulama di sekitar Jawa Barat. Dengan cara menggali sumber data, 

mengecek, kemudian dikombinasikan dengan wawancara, obesrvasi dan 

dokumentasi. 

Triangulasi adalah “Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara dan berbagai waktu”(Sugiyono, 2013, hal. 125). Dengan cara menggali sumber 

data, mengecek, kemudian dikombinasikan dengan wawancara, obesrvasi dan 

dokumentasi. Adapun tujuan dari triangulasi yang dikemukakan oleh Stainback 

(dalam Sugiyono, 2013, hal. 330) adalah sebagai berikut: 

The aim is not determine the truth about some social phenomenon, rather 

the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever 

is being investigated. Tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari 

kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan 

3.7.1.1.1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data dengan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018 
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3.7.1.1.2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Validitas Eksternal 

Sugiyono (2013, hal. 364) mengemukakan mengenai validitas eksternal 

yaitu sebagai berikut “validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah 

hasil penelitian dapat digenerelisasikan atau diterapkan pada populasi dan dimana 

sampel tersebut diambil”. 

Untuk hal validitas eksternal sendiri lebih menekankan terhadap sampel 

yang harus valid dan konkret, bila sampel penelitian representatif maka instruemen 

itu sendiri valid dan reliabel, untuk mendapat validitas eksternal yang tinggi dan 

baik maka harus mempunya berbagai macam cara dalam mengumpulkan data dan 

menganalisis data yang benar. 

3.7.3. Realibilitas 

Reliabilitas sendiri mempunyai artian dapat dipercaya yang bahwa setiap 

data dan atau temuan mempunyai bukti dan konsistensi yang kuat sehingga akan 

menghasilkan suatu data yang dapat dipertanggungjawabkan. Susan Stainback 

Wawancara 

Observasi  
Studi 

Dokumentasi 

Gambar 3.2 Triangulasi dengan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018 
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(dalam Sugiyono, 2013, hal.. 364) menyatakan mengenai Realibilias sebagai 

berikut: 

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan 

reliabel apabila ada dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama 

menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda 

menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi 

dua menunjukan data yang tidak berbeda. 

Dapat dikatakan dalam melakukan sebuah penelitian alat ukur merupakan 

instrumen yang paling penting, alat ukur tersebut dapat dikatakan reliabilitas bila 

alat ukur tersebut menunjukan hasil yang sama walau dalam waktu yang berlainan. 

Reliabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan dalam suatu 

peneltian, seperti yang diungkapkan oleh Nasution (1987, hal. 104) yang 

menyatakan “reliability alat itu merupakan syarat mutlak untuk menentukan 

pengaruh variabel yang satu terhadap variable yang lain.” Reliabilitas sendiri sangat 

berguna dalam suatu test, jika test tersebut tidak teliable maka akan mendapatkan 

suatu hasil yang berbeda-beda. 

3.7.4. Obyektifitas  

Obyektivitas sendiri merupakan suatu pengukuran mengenai kesepakatan 

dari berbagai narasumber dalam artian jawaban mayoritas dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, Sugiyono (2013, hlm 364) menyatakan “obyektivitas berkenaan 

dengan “derajad kesepakatan” atau “interpersonal agreement” antar banyak orang 

terhadap data.” 

Dapat dikatakan bahwa obyektivitas merupakan hasil jawaban yang 

mayoritas menjawab sama, data tersebut atau data yang obyektif akan cenderung 

valid, walaupun belum tentu valid. Namun jika terdapat suatu obyektivitas maka 

hal tersebut dapat menjadi suatu gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 


