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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN 

1.  Pendekatan Penelitian 

Sebuah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencari kebenaran adalah 

penelitian. Pada hakekatnya meneliti merupakan perlakuan suatu kegiatan untuk 

memberdayakan kompetensi manusia di dalam segala jenis pengetahuan, ilmu, 

teknologi, dan mengetahui hal-hal yang baru. Untuk mencari kebenaran mengenai 

tahu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, yang produk datanya tidak proposisi, 

penting dilakukan penelitian, karena dengan kegiatan tersebut manusia dapat 

mengembangkan dan mentrasformasikan kompetensi dan ilmu pengetahuannya.  

Pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan, pada hakekatnya 

adalah sebagai upaya sistematis untuk membuat yang tadinya tidak disadari menjadi 

tersadari, dan membuat yang tadinya tidak terungkapkan menjadi eksplisit. 

Pengungkapan dan penyadaran tersebut merupakan tugas terpenting dalam sebuah 

penelitian. Salah satu masalah dan paradigma dalam dunia pendidikan yang dihadapi 

manusia Indonesia untuk diteliti, adalah masalah di bidang pembudayaan seni. 

Pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji sebagai upaya 

melahirkan Insan Kamil pada pondok pesantren Al Kamilah Selaawi dan pesantren 

Qiroa’tussab’ah Kudang Balubur Limbangan Garut, adalah sebuah judul penelitian 
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yang berupaya untuk menghasilkan insan kamil. Secara umum langkah awal dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada paradigma kualitatif, yang pada hakekatnya 

adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model pembudayaan seni Islami di 

pesantren. Penelaahan ini bertujuan untuk mengkonseptualisasikan model 

pembudayaan seni Al Barzanji yang dikembangkan di kedua pondok pesantren itu. 

Proses pembudayaan seni Al Barzanji yang identik dengan pelembagaan budaya 

merupakan salah satu model pembelajaran seni Islam yang mensosialisasikan nilai-

nilai pendidikan Islami.  

Deskripsi analisis adalah cara yang digunakan untuk menggali dan melihat 

realitas data empirik pembudayaan seni di lapangan. Melalui kegiatan ini, mendorong 

kemampuan peneliti untuk mengembangkan potensi dan intelegensi dalam berfikir 

kritis dan sistematis, melalui pengkajian seni Al Barzanji, dalam hal ini peneliti 

diarahkan untuk memiliki kompetensi dalam menghafal, mengingat, menyimpan, 

memahami, dan mengimplentasikan berbagai informasi ilmu pengetahuan, 

menanamkan nilai-nilai budaya, bahkan diharapkan mampu menginovasi, 

mengembangkan, menerapkan, memaknai, melaksanakan konsep dan makna teks Al 

Barzanji, serta menghubungkannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Untuk melihat dan mengevaluasi ketercapaian semua kompetensi yang 

dilakukan dalam pengembangan model pembudayaan seni itu, diperlukan penelitian. 

Sebuah pendekatan yang dapat menggali konsep dan teori dalam kegiatan tersebut, 

adalah lewat penelitian yang dapat mengkonseptualisasikan suatu pengembangan 

(Development).  
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Research untuk pengembangan sebuah model pembudayaan seni dalam 

penelaahan suatu masalah pendidikan, bertujuan untuk memperbaiki dan 

menghasilkan produk tertentu, artinya produk pendidikan itu tidak hanya objek 

material berupa media alat dan sumber belajar  seperti buku teks, media film untuk 

pembelajaran saja, tetapi termasuk bangunan sebagai sarana, prosedur dan proses 

pembelajaran yang meliputi model, strategi, metode mengajar dan pengorganisasian 

pembelajaran. Wujudnya seperti model pembudayaan seni Al Barzanji yang 

dilakukan melalui pembelajaran, kurikulum, media, evaluasi dan prosedurnya 

dilakukan untuk menguji keaktifan dan pemberdayaannya.  

Untuk menghasilkan produk tersebut, digunakan penelitian yang bersifat 

analisis kebutuhan, dan melakukan eksperimentasi model untuk menguji keefektifan 

produk supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Dalam  pengembangan model 

pembudayaan seni Al Barzanji ini, bersifat longitudinal dengan waktu sekitar dua 

tahun lebih, bertujuan untuk menemukan perkembangan dimensi yang terjadi pada 

responden, bertahap, dan multi tahun digunakan jika dalam penelitian dilakukan 

analisis periode longitudinal.  

Sasaran Research yang dilakukan peneliti, mendekati bentuk Research and 

Development (R&D), yang berkarakteristik memadukan dua sifat. Secara umum 

permasalahannya menyangkut variabel tingkah laku secara individual maupun 

kelompok. Sifat dari penelitian yang mengarah pada pengembangan model 

pembudayaan ini adalah mensatupadukan kualitatif dan kuantitatif, dengan harapan 

mampu mengungkap paradigma dan permasalahan untuk memahami tingkah laku, 
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sikap, dan pranata-pranata sosial budaya dari sudut kerangka acuan subjek di 

lapangan, serta model pembudayaan seni Al Barzanji yang dilaksanakan di pesantren. 

Paradigma penelitian yang dilakukan, diilustrasikan sebagai frame sebuah kacamata 

yang dibingkai berdasarkan masalah yang dikaji.  

Paradigma penelitian tersebut, didukung oleh model Robert Bogdan (1982) 

dalam Munandir (1990:3) melalui kajian tentang telaah kegiatan sosio-antropologi, 

yang kadang-kadang sebutan itu oleh para ahli antropologi dan sosiologi diterapkan 

untuk sebutan nama atau identitas kegiatan lapangan, karena datanya cenderung 

dikumpulkan dari lapangan, berlawanan dengan tempat penelitian laboratorium atau 

lainnya yang diatur oleh peneliti.  

Kajian penelitian ini untuk memerikan data yang terkait dengan masalah 

sosial budaya, pendidikan dalam pembelajaran dan seni, yaitu: interaksionis 

simbolis, perspektif dalam aliran, fenomenologi, studi kasus, interaktif, etno-

metodologis, ekologi, dan deskriptif analisis. 

           Penelitian kualitatif ini merupakan kajian Naturalistik, yang berkenaan dengan 

model pembudayaan dalam satuan pendidikan dan pembelajaran seni Al Barzanji di 

pesantren. Menurut penjelasan Alwasilah (2002:90) “peneliti naturalistic adalah frase 

operationalizing the design (mengoperasionalkan desain), menyiratkan adanya 

cetakbiru yang dipaksakan dan dirancang sebelumnya”.  

Sekaitan dengan pernyataan di atas, J W. Creswell (1994:1) mengungkapkan 

pandangannya tentang hakekat penelitian melalui pendekatan kualitatif  yaitu: “This 

study is defined as an inquiry process of understanding a sosial or human problem, 
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based on building a complek, holistic picture, formed  with words, reporting detailed 

views of informants, and conducted in a natural setting”.  

Tampak jelas dari pernyataan yang didefinisikan Creswell tersebut, yang 

mengarahkan proses penelitiannya pada pemahaman masalah sosial sebagai 

gambaran holistik, yang terdeskrifsikan secara natural. Keterkaitan pandangan 

Creswell dengan penelitian yang dilakukan disini, adalah dimana pendekatan 

kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial 

atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk 

dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun 

dalam sebuah latar ilmiah. Keseluruhan pandangan tersebut, diadaptasi bagi 

pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji pada pondok pesantren yang 

diteliti.   

Pemahaman konsep tentang cara pandang dari paradigma penelitian kualitatif 

ini, fokus utama kajiannya adalah bertujuan untuk mengetatahui dan memahami 

situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi individu dan kelompok di dalam kehidupan 

pesantren.  Ungkapan tersebut dipertegas melalui pandangan yang dikemukakan 

Creswell (1994:150) bahwa “metode dengan pendekatan kualitatif merupakan sebuah 

proses investigasi”.  

Pemilihan pendekatan kualitatif, dilakukan untuk memperoleh gambaran 

mengenai prinsip-prinsip, pola-pola kehidupan para santri dan masyarakat pesantren 

yang berlaku secara umum. Secara khusus mengkaji tentang program, proses serta 
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pengembangan model pembudayaan seni, yang berdampak pada gejala-gejala yang 

ada dalam kehidupan sosial budaya yang diteliti sebagai kasus.  

Paradigma Kualitatif tersebut, sebagai payung yang memiliki ciri-ciri 

tertentu. Data yang dikumpulkan melalui paradigma ini, sebagai data lunak, artinya 

kaya dalam pengutaraan tentang orang, tempat, dan percakapan, serta tidak mudah 

digarap dengan menggunakan prosedur statistik. Dimana instrument penelitiannya 

berupa pertanyaan pertanyaan yang disusun berdasarkan variabel operasional. 

Instrumen itu dirumuskan secara fleksibel untuk menyelidiki segala fenomena 

masalah pembudayaan seni dalam kehidupan pesantren, dengan segala kerumitan di 

dalam konteksnya, instrument tersebut disampaikan berdasarkan pada pedoman 

wawancara dan pedoman observasi untuk dikembangkan sesuai kondisi di lapangan. 

Secara bertahap dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha mengetahui, 

mengenal, memahami fenomena sosial budaya dengan cara mengidentifikasi, 

membedakan, membandingkan, meniru, menata, menggambarkan, memaparkan, 

mengkatalogkan, mendeskripsikan, menganalisis, menguraikan, mensintesiskan, 

menyusun, mengelompokkan, serta menggeneralisasikan objek studi perihal 

perubahan dan pengembangan sosial dan budaya yang terjadi di kedua pesantren itu.  

Selain itu, data yang terhimpun akan lebih lengkap dengan bantuan telaah data 

melalui pendekatan kuantitatif, kajian yang dimaksud dalam data ini adalah melalui 

penelitian eksperimen semu (Quasi Eksperiment), yaitu untuk menguji mengenai 

hubungan sebab akibat antara variable bebas dengan variable terikat, dimana 
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instrumen penelitian digunakan dalam situasi yang berkenaan dengan situasi yang 

kurang terkontrol (minimal control) dan atau terkontrol hanya sebagian instrumen.  

Kualitas pengumpulan data hanya diperoleh dari beberapa faktor yang 

berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan dalam kegiatan pembudayaan 

seni Al Barzanji, untuk mengumpulkan data hasilnya. Cara ini hanya berfungsi 

sebagai langkah awal dalam eksperimen pendahuluan, dengan tujuan untuk 

menentukan bagaimana dan mengapa suatu gejala terjadi, terutama untuk mengetahui 

pengaruh X terhadap Y yang dipandang dapat berubah, namun Y yang dianggap bisa 

tidak mudah berubah, baik dalam kompetensi out put maupun outcomenya.  

Adapun rancangan yang digunakan dalam mengumpulkan data secara natural 

setting, adalah one group pretest-posttest design  atau disebut pula One Shot Case 

Study yaitu studi kasus sekali tuntas,  dengan langkah gambaran terlihat pada bagan 

berikut: 

 

  

   

 

 
Bagan: 3.1 

Diagram natural setting dalam rancangan One Shot Case Study  
 
Keterangan: 
T1 : preetest pada tutor (subjek) 
T2 : posttest pada tutor (subjek) 
X : proses pada saat perlakuan model pembudayaan seni Al Barzanji 
 

T 2: 
Tes akhir 

X: 
Proses eksperimen 

T 1: 
Tes awal 

PREETEST: 
kompetensi Tutor 

APLIKASI  DESAIN MODEL 
Merefleksi dan Mereduksi Model 

Menvalidasi Model       
Merekomendasi Model 

POSTEST:  
kompetensi Tutor 
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Desain tersebut hanya menggunakan satu kelompok tutor yang diberi tes awal 

(T1) sebelum dikena X  sebagai proses  ujicoba, dan tes akhir (T2) setelah kelompok  

tutor dikenai X. dalam hal ini hanyalah membandingkan hasil T1 dan T2 dalam 

bentuk selisih  hasil T2 dikurangi dengan hasil T1. 

Langkah yang dilakukan, pada penyusunan desain model pembudayaan seni 

dilakukan analisis deskriptif berdasarkan studi awal/pendahuluan, kajian teoretik, 

menyusun pengembangan model dan membahas dengan tutor. Memvalidasi model, 

dengan bantuan analisis deskripsi dalam pengumpulan data melalui instrument 

observasi, wawancara dan angket, juga analisis kuantitatif melalui tes angket yang 

diberikan pada tutor.  

Uji statistik yang digunakan adalah uji-t, yaitu digunakan untuk menganalisis 

hasil perbandingan tes sebelum/awal yaitu pretest (T1) dan tes sesudah pembelajaran 

posttes (T2). Rumus yang digunakan mengadaptasi konsep Sudjana (1989:244) 

sebagai berikut:   Ho : µ1 = µ 2 

                             Hi : µ 1  ≠ µ 2 
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21

2211'

21

2211

ww

twtw
t

ww

twtw

+
+

+
+−  

Tolak Ho jika terjadi hal lain. 

1

2
1

1 n
sw =        -------       

2

2
2

2 n
sw =  








+








−=

2

2
2

1

2
1

12'

n
s

n
s

xx
t  



146 
  

 
 

Penelitian yang dilakukan berada pada lingkup dunia pendidikan luar sekolah 

yaitu di lembaga pendidikan pesantren Salafiyah Al Kamilah dan pesantren 

Qiroatussab’ah Kudang. Pada kedua pesantren itu, melakukan interaksi komunikasi 

terus menerus dengan informan, dan mencari sudut pandang informan berkaitan 

dengan data-data, dimana peneliti sendiri sekaligus merupakan instrumen utama 

dalam pengumpulan data.    

 

2.  Metode Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, pelaksanaan penelitian didesain 

melalui beberapa metode yang dianggap relevan dengan kegiatan kualitatif (Research 

Kualitatif) berikut pengembangannya dan kegiatan kuantitatif (Research Kuantitatif). 

Penelitian kualitatif ini sering dinamakan sebagai penelitian holistik yang dilakukan 

secara teliti, mendalam, dan menyeluruh, bahkan disebut pula sebagai  penelitian 

humanistik, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk kajian yang terkait dengan aspek 

wawasan kemanusiaan, baik di dalam cara pandang, cara hidup, sikap, selera, 

ungkapan emosi, dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan 

masalah yang dikaji, dan data yang dikumpulkan.  

Sejalan dengan konsep itu pula, sasaran utama kajian penelitian ini, adalah 

tentang pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji pada pondok pesantren. 

Pesantren adalah satuan program di lembaga pendidikan luar sekolah,  sebagai sub 

program kegiatan pendidikan non formal. Pembelajar (para santri) dan ustadz-

ustadzah  selaku  subjek di pondok pesantren Salafiyah Al Kamilah Selaawi dan 
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pondok pesantren Qiroatussab’ah Kudang Balubur Limbangan Garut dalam sebuah 

satuan kegiatan atau kesatuan yang menyeluruh sebagai sistem masukan dalam 

pencapaian tujuan pendidikan.  

Strategi yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi data penelitian 

tentang pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji pada pondok pesantren 

Salafiyah Al Kamilah Selaawi dan pesantren Qiroatussab’ah Kudang Balubur 

Limbangan Garut, adalah tentang keadaan nyata yang terjadi pada ke dua lembaga 

pendidikan pesantren itu. Untuk menggambarkan sifat-sifatnya, digunakan metode 

deskriptif analisis, data yang terkumpul dalam bentuk naratif, dianalisis untuk 

dijadikan bukti (evidence) yang perlu diinterpretasikan, agar dapat mendukung 

kebenaran dari asumsi dan hipotesis kerja penelitian yang ditentukan.  

          Ciri-ciri dari sifat metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah: a) 

memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual; b) data yang dikumpulkan 

mula-mula disusun, dijelaskan, selanjutnya dianalisa. Secara rinci data yang diperoleh 

selanjutnya dijelaskan, dipaparkan, ditata, dideskripsikan, dianalisa, diakhiri dengan 

verifikasi dan penarikan kesimpulan untuk mempertimbangkan dalam pemecahan 

masalah actual dan factual. 

Langkah tersebut, berkaitan dengan konsep yang diungkap Borg dan Gall 

(1989:624), yaitu melakukan pengembangan yang menjelaskan bahwa konsep akhir 

dari kegiatan penelitian adalah menerapkan konsep pengembangan (Research and 

Development atau lebih dikenal dengan singkatan R&D). Konsep kegiatan penelitian 
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ini ialah ”a process used develop and validate education products”. Ungkapan 

tersebut berhubungan erat dengan produk pendidikan pengembangan model 

pembudayaan yang dilakukan, karena dari hasil kegiatannya menerangkan tidak 

hanya objek-objek meterial, seperti buku teks, film untuk pendidikan saja, melainkan 

juga bangunan, prosedur dan proses pembelajaran, pelatihan yang terkait dengan 

konsepsi dan strategi pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji yang 

diteliti.  

Untuk menyempurnakan data-data penelitian di kedua pesantren itu, didukung 

dengan menggabungkan dua pendekatan yang berparadigma kualitatif dan kuantitatif, 

gabungan desain penelitian ini, ditegaskan Creswell (1994:190) bahwa ”.... the mixed 

methodology desain, in which the research combines qualitative and quantitative 

approaches throughoutthe study, sachas in the introduction, the purpose statement, 

the research question, and the method”.  

Penelitian yang mencampurkan dua paradigma untuk kajian kualitatif, 

berfokus pada masalah pembudayaan pembelajaran seni, dengan bantuan metode 

artistik, dikarenakan proses penelitiannya lebih bersifat seni. Secara spesifik untuk 

penelaahan seni digunakan metode etnomusikologi. Sesuai dengan sasaran dari 

metode ini, studi etnomusikologi adalah musik etnik.  

Kajian seni musik dalam penelitian ini, adalah terkait dengan masalah 

pembudayaan melalui pembelajaran seni Al Barzanji yang merupakan musicology 

comparative, yaitu menurut Glen Haydon (1941), Nettl (1965) dan Hood (1963) 

dalam Supanggah (1995: 44-45) menyatakan musicology comparative bersinonim 
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dengan etnomusicology, yang digunakan untuk menelaah tentang seni musik rakyat, 

dan kajian studi untuk mempelajari musik yang diwariskan masyarakat dengan tradisi 

oral (music eksotik).  

Pandangan yang memperkuat konsep tersebut untuk penelitian pembudayaan 

seni Al Barzanji ini adalah diungkapkan oleh Hood (1969) dan Merriam (1973) 

bahwa etnomusikologi adalah “suatu cara pendekatan”, dan pernyataan Alan P 

Merriam (1962) dalam Supanggah (1995:52) dijelaskan bahwa “proses kerja 

etnomusikologi dalam penelitian adalah sebagai studi tentang bermacam-macam 

system musik di dalam konteks budaya, selain merupakan studi komparatif tentang 

budaya-budaya musik, khususnya sebagai system yang berlaku secara menyeluruh 

termasuk nyanyian, suara, dan tingkah laku manusia dengan menggunakan penelitian 

lapangan”.   

Sehubungan dengan kajian etnomusikologi tersebut, aspek antropologi sosial 

dan budaya telah mempunyai pengaruh yang sangat besar, karena musik di dalam 

bidang antropologi dipandang sebagai aktivitas budaya. sebagaimana dikatakan 

Merriam (1962:22-23) bahwa objek studi musikolog adalah mengkomunikasikan 

musik dengan membuat karya seni, dan objek studi antropolog sosial dan budaya 

terkait dengan kondisi seniman yaitu mengerti akan tingkah laku manusia, tugasnya 

untuk mengkomunikasikan pengetahuan tentang konsep dan teori musik, dengan 

pandangan yang diyakininya benar dan untuk para pembaca yang sesuai. Teknik yang 

dapat membantu metode etnomusikologi adalah mengadaptasi konsep Merriam yang 

terdiri dari aspek: analisis, sintesis, dan reduksi ke arah hal-hal yang praktis.  
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Dalam kajian seni Al Barzanji dan ilmu pengetahuan, aktivitas analisis yang 

dilakukan meliputi: pengumpulan, pemberian nama, pengamatan, dan melaporkan 

pengamatan data secara rinci, karena dipandang bahwa aktivitas analisis dapat 

meliputi akumulasi data, menambah khasanah pengetahuan atau pengalaman tertentu; 

sintesis dalam hal penelitian ini adalah untuk mencari hubungan diantara data, teori, 

norma-norma dan hukum yang dirumuskan dalam kegiatan pembudayaan seni; 

sedangkan reduksi tentang aktivitas ke arah praktik, dikerjakan sebagai cara untuk 

mengubah dari pernyataan teoretis umum ke pengertian khusus atau praktis, aktivitas 

di dalam peristiwa secara general  atau teoretis. 

Proses pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji pada kedua 

pesantren yang diteliti, secara lengkap diidentifikasi, dianalisis dan dideskripsikan 

sebagai data tertulis, sehingga membuahkan verifikasi dan simpulan validitasi data 

konkrit untuk mengetahui kebenaran dan ketepatan data, tentang sejauhmana tingkat 

kesesuaian dan kontradiksinya. Melalui penerapan metode-metode di atas, konsep 

tentang model pembudayaan seni Al Barzanji dapat tergali dengan tepat, artinya data 

kuantitatif hanyalah berperan sebagai penunjang dan pelengkap data deskriptif. 

Dalam ha ini, konsep kuantitatif tersebut dilakukan berdasarkan pada filsafat 

positivisme yaitu sebagai paradigma interpretatif dan konstruktif, yaitu digunakan 

untuk meneliti model pembudayaan pembelajaran seni Al Barzanji di pesantren yang 

diberikan tutor sebagai populasi, dan sampel model pembudayaan seni Al Barzanji 

adalah aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di pesantren Al Kamilah Selaawi 

dan pesantren Qiroatussab’ah Kudang Balubur Limbangan Garut yang diberikan 
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tutor,  sampel dengan analisis data yang bersifat statistik ini, bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis fokus permasalahan dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif minimal control. Maksud metode deskriptif 

pada eksperimen semu ini adalah dipandang sebagai suatu metode penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data.  

Data dan informasi yang dikumpulkan dari responden, menggunakan teknik 

kuesioner. Setelah data lengkap, kemudian hasilnya dipaparkan secara deskriptif dan 

di akhir penelitian dianalisis, hal ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan 

pada awal penelitian ini. Tujuannya untuk membuat deskripsi atau lukisan secara 

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. Sedangkan kajian korelasional, dikatakan Effendi (2003:3) adalah 

untuk menggambarkan dan menaksir data yang ada, kemudian dilanjutkan dengan 

analisis dan interpretasi tentang arti data. Melalui analisis tersebut diharapkan 

diperoleh jawaban terhadap hipotesis atau asumsi yang diajukan. 

Untuk membuka tabir tentang fungsional konsep tekstualisasi Al Barzanji 

yang difungsikan dalam beragam konteks kegiatan ke-Islam-an, digunakan metode 

filologi dengan berlandaskan pada aplikasi teori filologi. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk mengimbangi kajian tentang pemahaman teks-teks bacaan pada sebuah Al 

Kitab seperti Al Barzanji yang merupakan sebuah karya sastra Arab masa lampau. Al 

Barzanji yang disusun oleh Syaikh Jafar Al Barzanji itu merupakan sebuah karya 

sastra yang mengkisahkan tentang kehidupan Rasulullah SAW telah mendapat 
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perhatian besar dari komunitas umat Islam, penyebarannya telah mampu berkembang 

di seluruh mancanegara.  

Untuk mengkaji pendalaman bacaan teks Al Barzanji itu dilakukan melalui 

pemanfaatan teori filologi yang dianggap sebagai strategi pengkajian yang tepat. 

Filologi dipandang sebagai pintu gerbang yang dapat menyingkap khasanah sastra 

Arab masa lampau (Baroroh-Barried, 1994:3 dalam Munawwar Manshur, 2006:26), 

yang menurut Poewardarminta (1984:284) filologi merupakan “ilmu yang 

mempelajari kebudayaan manusia, terutama dengan menelaah karya-karya sastra atau 

pun sumber-sumber tertulis”. Memandang dari kedua konsep tersebut, kegiatan 

filologi ini menitik beratkan penelitiannya pada bacaan teks yang berbeda, disiplin 

ilmu ini mendasarkan kerjanya pada bahan tertulis dan bertujuan mengungkapkan 

makna teks dalam segi kebudayaan, agar buah pikiran yang terkandung di dalamnya 

dapat diketahui oleh masyarakat sekarang.  

Pemahaman dari konteks pandangan ini, mampu mengungkapkan beragam 

makna dari buah pikiran, buah perasaan, dan nilai-nilai luhur perilaku kehidupan 

yang terungkap dalam kitab Al Barzanji dapat tergali, bahkan contoh ideal yang 

dipaparkan didalam kitab tersebut dapat disosialisasikan untuk diteladani oleh 

masyarakat sekarang. 

Kajian filologis ini, akan mempertanyakan tentang bagaimana teks Al 

Barzanji itu selayaknya dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan makna, 

maksud dan dimensi waktunya? Dalam hal ini, kajiannya akan lebih focus pada teks  

transmisi (penyalinan teks dan terjemahannya) Al Barzanji yang dipergunakan di 
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masyarakat pesantren Salafiyah Al Kamilah Selaawi dan pesantren Qiroatussab’ah 

Kudang Balubur Limbangan Garut, baik teks yang berbahasa Arab, bahasa Indonesia, 

maupun bahasa Sunda.  

Dalam penerjemahan ke dalam beragam bahasa yang sudah dipergunakan 

khususnya oleh komunitas masyarakat di kedua pesantren tersebut,  dan umumnya 

bagi pemerhati yang berperan di dunia pendidikan, untuk memahami teks-teks Al 

Barzanji yang disusun dalam ragam bahasa itu, ditegaskan bahwa teks Al Barzanji 

yang dimaksud pada dasarnya adalah hasil rangkaian dari transmisi sebelumnya, yaitu 

berupa naskah tertulis untuk dasar memberi pelajaran, kepingan kode, formula, model 

ritmik, fragmen bahasa sosial, dan semacamnya yang bergabung ke dalam teks untuk 

kemudian didistribusikan di dalamnya, dimana teks ini akan sangat berkaitan dengan 

tekstual yaitu hal yang berkenaan dengan karangan isi naskah kitab Al Barzanji. 

Harapan dari hasil pengkajian karya sastra Al Barzanji ini, dapat ditempatkan 

pada posisi sebagai karya sastra artistik yang mampu memberikan pengalaman estetis 

kepada para pembacanya, khususnya bagi ustadzah selaku guru/tutor dan para 

santriwan santriwati selaku pembelajar di pesantren Salafiyah Al Kamilah Selaawi 

dan masyarakat pesantren Qiroatussab’ah Kudang Balubur Limbangan Garut, dalam 

penerjemahan ke dalam beragam bahasa yang sudah dipergunakan khususnya oleh 

komunitas pesantren tersebut,  serta untuk memahami makna filosofi dari teks-teks Al 

Barzanji yang disusun dalam ragam bahasa. 
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3. Desain dan Paradigma Kegiatan Penelitian 

 Selaras dengan pemikiran permasalahan yang diteliti, cara yang dipergunakan 

untuk mendesain kegiatan penelitian ini adalah diadaptasi dari konsep-konsep model 

R and D (pengembangan penelitian) Borg and Gall (1979: 626) dan Cresswel (1994) 

yang mencampurkan dua metode (Mixed Method). Kedua metode tersebut dilakukan 

melalui suatu cara yang menggabungkan dua paradigma yang berkarakteristik ganda, 

yaitu dengan pendekatan kualitatif  yang menggunakan metode deskriptif analisis, 

dan pendekatan kuantitatif secara natural setting, melalui teknik system one group 

pretest-posttest desain. Pelaksanaan Research and Development tersebut, dilakukan 

melalui tahapan-tahapan yang tergambar pada diagram berikut: 

 

Bagan. 3.2     

(Tahapan kegiatan R & D) diadaptasi dari Borg and Gall 1979 

Berdasarkan acuan tersebut, secara operasional kerangka konseptual dan 

paradigma kegiatan penelitian yang melalukan pengembangan model pembudayaan 

pembelajaran seni Al Barzanji, selanjutnya dapat diperkuat dengan langkah yang 

Information colecting

1. Pengumpulan Informasi

Planning

2. Perencanaan 

Develop preliminary form of 

product        

3. mengembangkan bentuk produk awal

preliminary field testing  

4. pengujian lapangan awal

Main product revision

8. Revisi hadap produk utama

Main field testing

7. pengujian lapangan 

utama

Operational product Revision

6. Revisi produk operasional

Operational Field Testing         

5. pengujian lapangan operasional
Final product revision 

9. Revisi produk akhir

10.  Disseminasi and 

Distribution  
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mendekati system mixed method, tahapannya diperjelas melalui diagram dengan 

tahapan-tahapan yang ditempuh sebagai berikut: 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 
 
Bagan: 3.3 

  Langkah-langkah pelaksanaan Pengembangan  Model Pembelajaran 

 

1. Kajian teori dan studi pendahuluan sebagai langkah awal meneliti dan 

mengumpulkan informasi, melalui studi literature, observasi secara umum 

terhadap pembudayaan dalam penyelenggaraan pembelajaran seni Al Barzanji, 

serta penyiapan laporan tentang kebutuhan pengembangan data di lapangan; 

2. Mendesain model dan merencanakan prototype komponen yang akan 

dikembangkan, dari hasil pengamatan dalam menganalisis fenomena sosial, 

termasuk mendefinisikan keterampilan (kemampuan) ustadz-ustadzah sebagai 
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tutor yang akan dikembangkan, merumuskan tujuan, menentukan urutan kegiatan, 

serta menentukan skala pengukuran data khusus berdasarkan kerangka pemikiran; 

3. Proses mengembangkan prototype awal (instrument), dengan mempersiapkan 

cacatan analisis teks dan perangkat evaluasi sebagai ujicoba terbatas; 

4. Melakukan eksplorasi dan penelaahan terbatas terhadap eksperimen model 

tentang pembudayaan pembelajaran seni Al Barzanji (treatment), yang dilakukan 

pada sekelompok subjek dan mengikutsertakan beberapa subyek lainnya di luar 

objek penelitian. Selain melakukan berbagai teknik dalam pengumpulan data 

melalui survey, pengamatan, interview, analisis dokumentasi, sumber referensi, 

serta pengalian data melalui angket, selain itu dilakukan pula analisis data-data 

keseluruhan yang terkait untuk dikembangkan guna penyempurnaan konsep 

model awal; 

5. Melakukan elaborasi, konformasi, telaah dan refleksi untuk revisi konsep awal, 

yang dilakukan berdasar hasil pengamatan, dan analisis dari pengembangan 

model  awal; 

6. Melakukan pengambilan penentuan dan pengembangan data lapangan, dilakukan 

pada dua sampai lima lembaga dengan melibatkan sepuluh hingga sampai sekitar 

lima puluh subyek. Selanjutnya dilakukan teknik pengamatan, teknik interview, 

studi literature, analisis dokumentasi, dan metode penggalian data lainnya, 

terutama terhadap variable kriterium yang telah ditetapkan. Hasilnya dianalisis, 

direduksi, dievaluasi, diverifikasi, diolah, dibahas, untuk penyusunan desain 
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pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji, apabila memungkinkan 

dilakukan perbandingan dengan kelompok lainnya. 

7. Melakukan revisi hasil, yang didasarkan pada hasil pengkajian lapangan yang 

diawali dari penyajian berbagai data kualitatif, kemudian melakukan analisa, 

reduksi, evaluasi, dan verifikasi data, yang akhirnya dilakukan penyimpulan data. 

Sebagai bahan pengembangan dan komparasi data sebagai penyempurnaan hasil 

disusun treatment instrument kuantitatif untuk dieksplorasi, dielaborasi dan hasil 

akhir evaluasinya dikonfirmasikan. 

8. Melakukan penerapan instrument penelitian lapangan secara operasional. Uji coba 

konsep pembelajaran dilakukan melalui subyek penelitian dari pada langkah ke 6 

dan langkah 8, seterusnya dilakukan penggalian, pengolahan, pendeskripsian 

analisis data, menelaah berbagai konsep, laporan kegiatan pembudayaan seni Al 

Barzanji di kedua pesantren, mengkaji berbagai teori dan konsep yang bisa 

dijadikan acuan dalam pengembangan model, selanjutnya melalukan evaluasi dan 

verifikasi data serta penyempurnaan hasil pengembangan model pembudayaan 

seni Al Barzanji di kedua pesantren untuk direkomendasi sebagaimana 

seharusnya. 

9. Setelah hasil akhir diperoleh, dilakukan diseminasi dan penyebaran konsep ke 

berbagai pihak terkait, baik melalui publisitas maupun cara-cara difusi lainnya 

berupa media cetak dalam bentuk tulisan ilmiah .  

10. Kegiatan finalisasi yang dilakukan, menyusun laporan penelitian tentang 

pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji diselenggarakan di 
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pesantren Al Kamilah Selaawi dan pesantren Qiroatussab’ah Kudang Balubur 

Limbangan Garut.    

4.  Syntax Kegiatan Penelitian 

Setelah dilakukan berbagai langkah kegiatan dalam penelitian ini, maka 

Syntak bentuk kegiatan penelitian tersebut, adalah menggambarkan proses 

exploration yang bersifat kualitatif. Dimana kegiatan penelitian secara explorative-

kualitatif ini diselenggarakan dengan langkah-langkah yang bertujuan sebagai 

berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

               
 
Bagan:  3.4 

        Syntax  Pelaksanaan Pengembangan  Model Pembelajaran 

STUDI PENDAHULUAN STUDI AKHIR

HASIL: MODEL 
PEMBELAJARAN SENI 
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PROSES 
PENELITIAN 

� Observasi kondisi objektif 
� Program pembelajaran 
� Proses pembelajaran 
� Konsep pembelajaran 
� Prinsip pembelajaran 

 
 

� Penyusunan desain  dan konsep 
pembelajaran seni 

� Implementasi uji konsep 
pembelajaran seni 

� Eksploratif – Elaboratif - 
Konfirmatif 

� Pengembangan model pembelajaran 
� Pemilihan  model pembelajaran seni 

Al Barzanji 
�  

� Validasi/verifikasi desain 
konseptual pembelajaran seni 
Al Barzanji 

� Diseminasi Pengembangan 
model pembelajaran seni 

� Sosialisasi model 
pembelajaran seni Al Barzanji 

�  
�  
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 Gambaran dari syntax di atas paparannnya dapatt diperjelas sebagai beiku:  

1. Studi awal atau studi pendahuluan, bertujuan untuk merefleksi situasi yang terjadi 

di lapangan. Melalui kegiatan ini digali berbagai fakta dan fenomena yang 

berkaitan dengan: (1) gambaran umum tentang program pendidikan dan proses 

pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji yang ditersosialisasikan 

melalui kegiatan pembelajaran, dan gambaran kemampuan tutor dalam 

memanusiakan warga belajar, (2) kegiatan yang dilakukan subjek berikut konsep 

pembelajaran seni di pesantren  dalam kelompok belajar dan (3) implementasi 

prinsip-prinsip pembelajaran untuk pengembangan model. Selain penelusuran 

terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, pada studi lapangan ini, juga 

dilakukan penelusuran kepustakaan yang berhubungan dengan konsep 

pembudayaan seni, pembelajaran Al Barzanji yang dikembangkan. 

2. Penyusunan desain konseptual. Bahan baku yang digunakan dalam penyusunan  

konseptual ini mengacu kepada hasil studi awal atau studi pendahuluan. Pada 

tahap ini dikembangkan satu kerangka konseptual pembudayaan dalam kelompok 

belajar yang dilaksanakan di lingkungan pesantren. 

3. Kegiatan validasi dan verifikasi desain konseptual. Pada tahap ini, konseptual 

pembelajaran telah disusun, kemudian dilakukan validasi/verifikasi dengan 

melibatkan pakar dibidang pendidikan luar sekolah, praktisi, pemberdayaan 

masyarakat, anggota kelompok belajar. Semua ini bertujuan untuk 

penyempurnaan konseptual pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji 

yang dilaksanakan melalui seminasi, tukar pendapat dan sejenisnya. Hasil 
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kegiatan ini kemudian diikuti dengan melakukan cek silang dengan temuan-

temuan dari studi lain yang berkaitan. 

Di saat melakukan penelitian, diawali dengan survey dan observasi langsung 

di lapangan khususnya mengamati dan berinteraksi dengan sasaran yakni kegiatan 

yang dilakukan di pondok pesantren Al Kamilah dan pondok pesantren Kudang. 

Kegiatan tersebut sesuai dengan kriteria penelitian kualitatif  yang didukung Nasution 

(2003:5) yakni perlakukan untuk mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang 

dunia sekitarnya. Sifat paparannya sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di 

pondok pesantren, yang dilandasi oleh metode yang bersifat naturalistic (natural 

setting), pada kondisi yang alamiah sebagaimana adanya.  

Prinsip penelitian ini, menempatkan segala hal yang diamati di pesantren itu, 

adalah sebagai sebuah realitas sosial yang holistik/utuh, kompleks, dan penuh makna 

atau kegiatannya lebih melihat kebermaknaan (meaning) dari sebuah perilaku sosial. 

Secara empirik apa yang terjadi di lapangan dijadikan data penelitian.  

Berdasarkan prosedur kualitatif, data yang dihasilkan yakni berupa paparan 

data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Dinyatakan Bogdan dan Taylor  dalam Maleong. (2007:3) 

bahwa metoda deskriptif/naturalistik ini ditempuh guna menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  

Melalui kegiatan ini pula, peneliti berupaya memaparkan objek kajian secara 

teliti, dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip, dengan menggunakan 
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langkah-langkah tertentu secara sistematis. Sifat paparannya sesuai dengan keadaan 

sebenarnya, apa yang terjadi, apa hasil yang dicapai, mengamati faktor-faktor apa 

yang menjadi hambatan, dan apa yang menjadi kebutuhan yang dihadapi sasaran 

penelitian ini.    

         

B.  Lokasi, Subjek dan Focus Penelitian 

Penelitian yang berkarakter campuran antara kualitatif dan kuantitatif ini 

merupakan wahana untuk melakukan pengembangan model dari konvensional 

mengarah pada model kreasi, hal ini sesuai dengan pendapat Van Dallen dalam 

Sutrisno Hadi (1981), dan dalam Dieter Mark (1996) yang menyatakan pentingnya 

kajian kualitatif: 

   “Qualitative studies give sosial scientists much useful information, but 
verbal symbols lack precision; they do not hold the same meaning for all 
people, for all times, and in all contexts. Great leaps forward not usually 
taken in a field until countable units of measurement are used …” 
 

Qualitative digunakan terkait dengan penggalian konsep-konsep dasar, yang 

dapat diadaptasikan pada pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji yang 

selama ini belum dikaji secara ilmiah melalui penelitian. Pengkajian seperti ini 

dijelaskan Alwasilah (2003:103) bahwa  “di dalam penelitian kualitatif  tidak ada 

hipotesis yang ditentukan sejak awal, tidak ada perlakuan dan tidak ada pembatasan 

pada produk akhir”. Hasil analisis dari permasalahan yang ada, kemudian dikaji untuk 

merumuskan sebuah model pembudayaan lewat kegiatan pembelajaran seni yang 

bermakna yang dikembangkan di pesantren Al Kamilah Selaawi dan pesantren 
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Kudang Bl (Balubur) Limbangan Garut. Penelitian ini dilaksanakan pada dua lokasi 

utama, yaitu:  

1. Pesantren Al Kamilah yang karakteristik pembelajarannya bersifat Salafiyah, 

pesantren tersebut beralokasi di Jl. Raya Selaawi Kampung Lame RT/RW 01/01 

Mekarsari Kecamatan Selaawi Garut 44187;  

2. Pesantren Kudang yang kegiatan pembelajaran utamanya lebih diarahkan kepada 

materi ajar pengkajian Al Qur’an yaitu Qiroa’tussab’ah, yang beralamat di Jl. 

Veteran no 245 Kudang kecamatan Bl. Limbangan Garut 44186. Telephone 0262-

431136 – 431137 – 431138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta lokasi kegiatan penelitian 
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Subjek yang digunakan pada penelitian ini, tentang kompetensi tutor dalam 

memberikan bahan ajar untuk peserta didik yang mengikuti pembelajaran di kedua 

pesantren tersebut, change agent di dalam pemberdayaan manusia pada kehidupan 

masyarakat yang berada di kedua pondok pesantren.  

Populasi dan sampel yang diteliti terdiri dari enam lokasi pesantren yaitu 

pesantren yang berlokasi di wilayah Jawa Barat (Garut, Tasikmalaya, Bandung, 

Sukabumi) dan Jawa Tengah sebagai populasi, namun dari sejumlah pesantren itu 

hanya dua pesantren yang dijadikan sampel penelitian ini yaitu pesantren Salafiyah 

Al Kamilah Selaawi dan Pesantren Qiroatussab’ah Kudang Balubur Limbangan 

Garut.  Kedua pesantren dipilih, karena peneliti menganggap masih menanamkan 

budaya yang cukup Islami dan alami, dapat memberikan masukan data yang natural, 

belum banyak dipengaruhi oleh budaya barat, mudah untuk berkomunikasi, 

berdiskusi, berinteraksi dengan setiap nara sumber. 

Sasaran penelitian yang dilakukan dalam pengkajian ini, pada umumnya 

menyangkut variable tentang gejala-gejala kompetensi tutor dan perilaku para santri 

di pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya di Selaawi dan Bl 

Limbangan Garut,  yang saling terkait satu sama lainnya dalam hubungan-hubungan 

fungsional, hal itu, merupakan sebuah kesatuan yang bulat dan menyuluruh serta 

holistic dan sistemik, selain mengkaji tingkah laku civitas masyarakat secara 

individual maupun unsur dalam kelompok.  

Fokus utama dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Model 

Pembudayaan Seni Al Barzanji sebagai upaya melahirkan Insan Kamil pada 
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Pesantren Al Kamilah Selaawi dan Pesantren Qiroatussab’ah Kudang di wilayah Bl 

Limbangan Garut, adalah pembudayaan seni Al Barzanji di pesantren. Secara 

operasional topik tersebut merupakan studi kasus tentang institutionalization 

kegiatan satuan program pendidikan luar sekolah di lembaga pendidikan non formal, 

dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam program pembelajaran 

seni di pesantren melalui media Al Barzanji.  

Aktivitas pembudayaan yang terselenggara melalui kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran seni Al Barzanji itu, pada prinsipnya adalah untuk mengembangkan  

suatu produk yang diharapkan dapat menghasilkan model pembudayaan seni,  untuk 

selanjutnya divalidasi menjadi model berbasis etnikmusikologi yang didasari oleh 

konsep Nadomologi. 

 

C.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data   

               Sejalan dengan pola pikir penelitian, pengembangan model pembudayaan 

seni Al Barzanji yang sudah berjalan di pesantren, direfleksi dan dievaluasi dalam 

rangka pengoptimalisasian potensi-potensi dan kompetensi yang ada pada kegiatan 

pendidikan masyarakat di kedua pondok pesantren yang dijadikan sebagai subjek 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah mengadaptasi 

konsep yang berdasarkan pada pandangan Bogdan dan Biklen  (1982) yang digabung 

dengan konsep Creswell yaitu triangulasi dengan teknik observasi, wawancara, 
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dokumentasi, juga dilakukan teknik pelengkap dan catatan lapangan serta studi 

pustaka dan studi analisis data.  

Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti terjun ke lapangan, melakukan 

berbagai persiapan antara lain: mempersiapkan buku catatan lapangan yang berisi 

informasi tentang hal-hal yang akan dilakukan dan tahap-tahapnya (catatan lapangan 

sebagai instrumen untuk pengambilan data-data, baik melalui teknik pengamatan 

visual dan auditif, wawancara dan menggunakan media lainnya).  

Setiap kembali dari observasi, wawancara, tindakan periset adalah menulis 

apa-apa yang terjadi sebagai wujud bentuk fisik pendokumentasian data, selain 

sebagai bagian dari catatan lapangan, periset merekam pikiran, siasat, refleksi, firasat. 

Di saat mengerjakan catatan lapangan ada satu keuntungan yang penting yakni dapat 

meningkatkan mutu tulisan. Catatan lapangan tidak seperti kebanyakan tulisan biasa, 

namun sifatnya mengalir berasal dari fikiran sendiri. Hal ini didorong untuk menulis 

dari sudut pandang orang pertama, menyeluruh dan jelas. Segala yang dilihat di 

lapangan merupakan sumber kalimat dan paragraf tulisan.  

Catatan lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis 

bahan yakni: 1) bersifat Deskriptif, yaitu perhatian tertuju pada menangkap gambar 

kata latar, orang, perbuatan, dan percakapan yang diamati. 2) bersifat Reflektif  yaitu 

menangkap kerangka pikiran, gagasan dan perhatian pengamatnya. Deskriptif 

Catatan Lapangan, yang dimaksud merupakan bagian paling panjang karena 

menggambarkan segala upaya peneliti untuk merekam secara objektif rincian dari apa 
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yang telah terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk menangkap potongan dari 

kehidupan subjek penelitian. 

Keberhasilan yang dirasakan dalam penelitian ini sangat tergantung pada 

sikap ketelitian pengamat, ketepatan memilih teknik dan kelengkapan catatan yang 

disusun peneliti dalam pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data-data yang 

mendukung penelitian pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji ini, 

secara praktis dilakukan beberapa teknik operasional yang dianggap tepat guna, yaitu 

meliputi teknik observasi atau cara pengamatan, wawancara, angket, tes, studi 

dokumentasi, studi literatur, dan studi analisis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan Lapangan sebagai instrumen pengumpulan data penelitian 
 

 

Bagan: 3.5 
Diagram teknik pengumpulan data penelitian 

Latar belakang masalah STRATEGI KUALITATIF 
INTERAKTIF 

Masukan kedalam bidang 

• Perumusan ulang terhadap pengumpulan 
data penelitian 

• Tujuan yang direfleksikan  
• Berisi kerangka kerja konseptual awal 
• Fokus pada pengumpulan data 

• Bagian pilihan dan pemetaan bidang 
• Sampling berguna pada bagian: dinamik,  
• Pemilihan interviewer 
• Pemilihan peranan penelitian 

TEKNIK-TEKNIK  PENGUMPULAN 
DATA MULTI-METODA 

Observasi 
partisipan 

Wawancara 
mendalam 

Pengumpulan 
dokumen dan 

artefak 

Teknik 
pelengkap 

• Observasi on-site  
• Pengumpulan data prolonged 
• Observasi lapangan 

corroboration 
• Observasi Salient 
• Catatan lapangan dan       

rekaman reflek 
 

• Pilih tipe wawancara 
• Tentukan macam pertanyaan 

kualitatif, urutan dan probe 
• Putuskan kelogisan: durasi, seting, 

identitas orang, gaya informan 
• Rekaman wawancara, transkip,   

dan elaborasi 
 

• Tipe: 
• -dokumen pribadi 
• -dokumen kantor 
• -objek 
• Tempatkan dan identifikasi 
• Analisa, cek keaslian, dan 

interpretasikan 
 

• Materi visual 
• Komunikasi non-verbal 
• Pengukuran erosi 
• Survey yang di khususkan 
• Kelompok yang dipusatkan 
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Sebagaimana terlukiskan di atas, studi penelitian kualitatif, bersandar pada 

jenis data, transkrip interview, menggunakan berbagai sumber data atau jenis data, 

yang terkumpul untuk terdeskripsikan, tersusun melalui berbagai teknik pengumpulan 

data, pendukung utama untuk pengumpulan data riset kualitatif adalah melalui catatan 

lapangan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dari masing-masing teknik utama yang 

dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini, yakni:  

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data-data penelitian, dengan pengamatan peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk mengamati berbagai hal yang terkait dengan data penelitian. Hal-hal 

yang berkaitan dengan data-data kualitatif, meliputi: ruang, benda, pelaku, kegiatan, 

tempat, waktu, peristiwa, tujuan, dan ekspresi yang ditunjukkan. Aspek-aspek 

tersebut  diperjelas Suparlan (1994:66) berhubungan dengan kelompok materiil, 

inmateril, dan fenomena kehidupan manusia. 

Terdapat dua teknik observasi atau pengamatan dalam kegiatan yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan yaitu: 1) pengamatan terkendali, untuk mengamati 

dan mencatat semua data yang terjadi pada saat waktu penelitian ini dilakukan.  2) 

pengamatan partisipatif, untuk pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

melibatkan langsung dalam kehidupan masyarakat yang diteliti, hal ini dilakukan 

untuk melihat, mmahami, mencatat gejala-gejala yang ada di lapangan sesuai 

maknanya dengan yang diberikan dan dipahami oleh masyarakat yang diteliti. Secara 

konseptual Teknik observasi ini didukung oleh konsep Max Weber sebagaimna 
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diungkap Patilima (2005:71-72) dasar dari kegiatan pengamatan parsitipatif yang 

melibatkan peneliti secara langsung adalah:  

Sebuah cara memandang dan memperlakukan sesuatu gejala dari sudut 
pandang pelaku yang diteliti, untuk memahami mengapa gejala tersebut ada dan 
berfungsi dalam struktur kehidupan para pelaku. Setiap informasi yang 
diperoleh diperlakukan sebagai fakta sosial yang dihubungkan dengan fakta 
sosial lainnya, untuk diidentifikasi hakekat hubungan-hubungannya, melalui 
pembuatan hipotesa dan diuji kebenarannya di lapangan sesuai sudut pandang 
peneliti. Proses ini berlangsung terus menerus sampai dengan penelitian yang 
dilakukan berakhir. 

 
  Dengan membaca kutifan tersebut, maka peneliti yang berpartisipasi dan 

terlibat langsung dalam penelitian, menginternalisasikan sepenuhnya kegiatan yang 

dilakukan masyarakat, yaitu mengerjakan apa yang dilakukan para pelaku yang 

diteliti, tentang pranata-pranata, sistem dan perilaku masyarakat di lingkungan 

pondok pesantren Al Kamilah dan di pondok pesantren Kudang dalam kehidupannya 

sehari-hari, khususnya yang terkait dengan proses pembudayaan Seni Al Barzanji,  

implementasi desain pengembangan model pembudayaan di dunia pendidikan dan 

pembelajaran para santri dan masyarakat lingkungan setempat.   

Observasi awal dilakukan pada awal bulan September 2008 sampai awal 

tahun 2011 sekarang, dengan mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tutor 

selaku subjek penelitian, dengan objek bidiknya para santri sebagai warga belajar, 

dan masyarakat lingkungan pondok pesantren, terutama tentang pengembangan 

model pembudayaan seni Al Barzanji di pesantren. Pada bulan Maret 2009 peneliti 

yang selalu melibatkan dalam hampir setiap kegiatan seremoni yang diprogramkan 
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oleh pihak pengelola kedua pondok pesantren yang dijadikan lokasi penelitian, 

dilaksanakan observasi tentang program kegiatan tahunan.  

Semua data yang dapat dihimpun dari hasil pengamatan, baik yang dilakukan 

pada acara kegiatan upacara Manakiban, upacara Mauludan, Selamatan kelahiran 

bayi, Aqiqah, keberangkatan haji ke tanah suci Mekkah, selamatan rumah, 

festival/perlombaan seni baca Al Barzanji dan sholawatan, serta pada kegiatan 

pembelajaran Al Barzanji sebagai program belajar rutinitas yang dilakukan oleh 

ustadz-ustadzah, tutor, dan para santri pada setiap malam Kamis untuk para santri 

pondok pesantren Al Kamilah, dan malam Jum’at untuk para santri di pondok 

pesantren Kudang, khususnya dalam pelembagaan pembelajaran seni Al Barzanji, 

pengelola pesantren dan komunitas masyarakat  yang berada di lingkungan pondok 

pesantren Al Kamilah Selaawi, dan pondok pesantren Kudang Bl. Limbangan Garut, 

dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat dan para santri, dijadikan sebagai salah 

satu sumber pedoman bagi kelengkapan data penelitian. 

 Berdasarkan skedul kegiatan yang sudah dirancang, melalui teknik observasi 

peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati berbagai hal yang terkait 

dengan data penelitian, hal ini dilakukan untuk melihat, memahami, mencatat, 

mengidentifikasi gejala-gejala yang ada di pesantren, sesuai maknanya dengan yang 

diberikan dan dipahami oleh masyarakat (tutor dan peserta didik) yang diteliti.  

 Sebagai peneliti yang berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam 

kegiatan pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji, berperan untuk 

menginternalisasikan sepenuhnya kegiatan yang dilakukan tutor dan para santri 
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sebagai warga masyarakat pesantren, yaitu dengan mengerjakan apa yang dilakukan 

para pelaku yang diteliti, tentang pranata-pranata kehidupan sosial budaya pesantren, 

sistem dan perilaku masyarakat (tutor dan peserta didik) di pondok pesantren Al 

Kamilah dan di pondok pesantren Kudang dalam kehidupan sehari-hari.   

b. Wawancara  

             Teknik wawancara dilakukan mulai pada studi pendahuluan, dan uji validitas 

model. Kegiatan tersebut adalah untuk menggali data dan mengumpulkan informasi 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan data pengembangan model pembudayaan seni 

Al Barzanji di pesantren. Dalam hal ini,  tidak hanya data apa yang diketahui dan 

dialami pepimpin, pengelola, ustadz-ustadzah, dan pengajar pesantren Al Kamilah 

dan pesantren Kudang, tutor dan peserta didik sebagai subjek yang diteliti, tetapi juga 

data-data tentang apa yang tersembunyi di dalam diri subjek penelitian. Selain apa 

yang ditanyakan kepada informan, dan nara sumber bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu, seperti permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas, program 

kegiatan pada masa lampau, masa sekarang dan masa mendatang.  

             Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, juga bersifat semi 

terstruktur, karena peneliti dalam hal ini mengajukan instrumen yang disusun dalam 

bentuk kalimat bebas, ditujukan untuk mengungkapkan pendapat dari nara sumber 

dan responden, berbagai pertanyaan kualitatif yang terkait dengan data penelitiannya, 

disusun melalui bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai salah satu instrumen yang 

disampaikan kepada narasumber secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh 

susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum kegiatan wawancara dilakukan.  
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            Dengan wawancara semi terstruktur yang disampaikan inilah, instrumen yang 

merupakan pedoman untuk menanyakan berbagai permasalahan yang dibutuhkan, 

bisa dikembangkan dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan secara leluasa setelah 

terjun di lapangan, hal seperti ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya 

lontaran-lontaran pertanyaan yang berkembang dari konsep yang sudah ditentukan, 

dan biasanya pertanyaan itu bisa muncul secara spontanitas, sesuai dengan 

perkembangan situasi dan kondisi wawancara itu sendiri. 

            Wawancara awal dilakukan pada bulan September 2008, selanjutnya 

disesuaikan dengan jadwal kegiatan penelitian, yang dilakukan  mulai tahun 2008 

sampai dengan tahun 2011 dengan subjek sasaran, masalah yang ditanyakan terkait 

dengan peran, fungsi, tugas, dan perkembangan pendidikan pesantren, kepriadaan Al 

Barzanji dalam konteks pembudayaan di masyarakat, proses, program kegiatan 

pembelajaran khususnya terkait dengan bidang seni yang diberikan di pesantren.  

Selama melakukan penelitian ada beberapa nara sumber yang diwawancarai 

sebagai pakar pendidikan dan stacholder, baik yang berdomisili di lembaga 

pendidikan formal (sekolah) maupun pendidikan non formal. Diantaranya adalah: 

Prof. Chaedar Alwasilah, Prof. Narawati, Prof. Ishak Abdulhak, yang ketiga nara 

sumber itu berprofesi sebagai aktor dan pakar pendidikan di Pascasarjana UPI dan 

tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Wawancara pun dilakukan 

pada orang-orang yang terlibat di lembaga pendidikan nonformal (PLS) yaitu pada 

pendidikan pesantren di wilayah Garut, Tasikmalaya, Bandung, bahkan para 

pendidik, pengelola pesantren yang berada di wilayah Jawa Tengah. Nara sumber itu 



172 
  

 
 

diantaranya: KH. Momon Abdurrahman, KH. Cecep Syamsudin selaku pimpinan, 

pengelola, pembina sekaligus pendidik, Ustadz Aceng Jalaluddin, Ustadz Asep 

Jatnika Purnama sebagai pengajar di pesantren Al Kamilah; dan KH. Aceng Alawi, 

KH. Aceng Ubus, pesantren Kudang; KH. Endang Alawi, Kiai Muhamad Lubis 

Busroh Karim, KH. Muhammad Anwar Zen, Ustadzah Hj. Imas Aeni, Ustadz Soleh 

Ibrahim, mereka sebagai change agent, pengelola, dan pengajar di pondok pesantren 

Riyadlul Mutaa’limin Cigalumpit Limbangan Garut; Ustadz Aang selaku pendidik di 

pesantren Al Hidayah Selaawi, para tutor, para peserta didik selaku objek pendidikan 

dan pembelajaran seni, serta masyarakat terkait selaku komunitas di pondok 

pesantren Al Kamilah yang berada di wilayah Selaawi, dan masyarakat pesantren 

Kudang  Bl. Limbangan Garut. 

Secara khusus wawancara mendalam dilakukan pada subjek penelitian yaitu 

para pakar pendidikan dan para pengajar, dalam hal ini para ustadz dan ustadzah, baik 

yang mengajar pada lembaga formal maupun di lembaga pondok pesantren, dan 

kepada sebagian para peserta didik selaku objek pendidikan, dan sebagian masyarakat 

terkait selaku komunitas di lingkungan pendidikan pondok pesantren Al Kamilah 

yang berada di wilayah Selaawi dan masyarakat lingkungan pondok pesantren 

Kudang yang berada di wilayah Bl. Limbangan Garut. 

Data-data penelitian yang terkait dengan proses pembudayaan dan kegiatan 

pendidikan di masyarakat, telah terkumpul sejak dimulainya penelitian, data visual 

berlangsung pada bulan Pebruari 2009 dalam acara Mauludan, dikesempatan itulah 

instrument penelitian disampaikan kepada K.H. Momon Abdurrohman dan K.H. 
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Cecep Syamsudin yang pada saat itu berperan sebagai planner, developer, fasilitator, 

pemimpin dan sekaligus programer dari berbagai kegiatan yang diberikan di pondok 

pesantren Al Kamilah, serta wawancara juga dilakukan dengan Nyaina Ustadzah Hj. 

Nenden Umi Kulsum selaku Istri pimpinan pesantren sekaligus sesepuh,  pada bulan 

April 2009 mendapatkan berbagai informasi yang diberikan Ustadz Aceng Jalalluddin 

selaku guru mengaji di pondok pesantren yang sama. Beliau berdomisili di daerah 

Selaawi Garut, tentang berbagai jawaban pertanyaan yang terkait dengan program 

belajar, sumber daya manusia, alumni dan sarana pra sarana pembelajaran yang 

tersedia untuk beraktivitas di pesantren itu.  

Sedangkan pada bulan Maret 2009, wawancara disampaikan kepada pimpinan 

pondok pesantren Qiroatussab’ah Kudang yaitu KH. Aceng Alawi, dan berbagai 

pihak yang memimpin pondok pesantren khususnya yang berada di wilayah Garut, 

dan pakar pendidikan yang dianggap kualivaid dan memiliki kompetensi profesional 

di bidang yang peneliti butuhkan. Pakar-pakar tersebut diantaranya adalah K.H. 

Aceng Alawi, K.H. Aceng Ubus, K.H. Aceng Mimin sebagai sesepuh dan sekaligus 

yang mengelola pondok pesantren Qiro’atusab’ah yang berlokasi di Kudang Bl. 

Limbangan Garut.  

Kegiatan serupa, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara 

pada bulan Juni - Oktober 2008, Pebruari - April 2009, pada pihak-pihak terkait yaitu 

dilakukan pada beberapa aparat pemerintahan kecamatan, sesepuh masyarakat dan 

pimpinan pondok pesantren di Jawa Tengah. 
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  Untuk melengkapi data-data dari dua pondok pesantren itu, di tahun yang 

sama dilakukan pula interview kepada para ulama yang mengelola pesantren-

pesantren yang setarap dan sejalur dengan program yang memberikan materi senada 

dengan objek penelitian, yaitu yang terkait dengan pelembagaan dalam pembelajaran 

seni Al Barzanji yang disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat di lingkungan 

pondok pesantren. Para tokoh tersebut diantaranya adalah: Kiyai Didi Burhanudin, 

Ustadz Ujang, Ustadzah Hj. Isah yang pemimpin pondok pesantren Al Ikhlas, 

sekaligus sebagai guru mengaji di pesantren yang berada di daerah Selaawi Garut. 

  Sumber data pengayaan lainnya yang terkumpul, didapat dari hasil observasi 

langsung ke lapangan (pondok pesantren yang berada di wilayah Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Ciamis, Garut dan Bandung) serta dari hasil bacaan referensi yang 

terkait dengan topik penelitian, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu.  

 Instrumen yang digunakan tidak terlepas dari permasalahan yang terkait 

dengan konsep dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembelajaran seni 

Al Barzanji, ala para santri dan masyarakat yang berada di lingkungan pondok 

pesantren, hubungannya dengan pelembagaan (pembudayaan dan pembelajaran seni 

Al Barzanji). Instrumen yang telah disusun dan disiapkan, setelah di lapangan, 

terdapat pengembangan-pengembangan yang dilakukan secara spontanitas, mengalir 

sejalan dengan jawaban yang diberikan responden dan narasumber. Hal ini sesuai 

dengan sifat pertanyaannya yang fleksibel. 
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c. Angket dan Tes 

Teknik ini disampaikan pada tutor selaku pengajar dan instruktur kegiatan 

pembelajaran di pondok pesantren, instrumen yang dijadikan penghubung dibuat 

dalam bentuk pilihan berganda, dan cheklis instrument. Melalui tehnik ini diharapkan 

dapat memperoleh data tentang korelasi pelaksanaan pengelolaan pembelajaran seni 

dan kompetensi tutor dalam mengeksperimenkan model pembudayaan seni di pondok 

pesantren, baik yang dilakukan di pesantren Al Kamilah maupun di pesantren 

Qiroatuussb’ah Kudang. 

Adapun hal-hal yang terkait dengan data tersebut, adalah tanggapan pengajar 

dan atau tutor terhadap: 

1) Komponen-komponen aktivitas yang direncanakan terkait dengan fokus 

penelitian; 

2) Pengorganisasian pondok pesantren; 

3) Pelaksanaan terhadap program pembelajaran; 

4) Pelaksanaan pembinaan para santriwan dan santriwati; 

5) Proses pembudayaan dan pelaksaanaan evaluasi pembelajaran; 

6) Pengembangan model pembelajaran;  

Sedangkan tes dibuat untuk mengetahui efektivitas dari pengembangan model 

pembudayaan seni Al Barzanji yang dikembangkan, tes  disampaikan pada tutor agar 

dapat diketahui tentang potensi dan kompetensi dari masing-masing tutor, sebelum 

diberikan pengarahan (pree test) tentang perlakukan ujicoba model dan setelah 
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dilakukan proses tindakan aplikasi model pembelajaran seni khusunya terkait dengan 

konsep Al Barzanji (post test).    

         Dalam mempelajari pemahaman tentang konseptual proses pendidikan, 

pembudayaan seni, pelembagaan pembelajaran dan system budaya yang dilaksanakan 

di kedua pondok pesantren ini, banyak dibantu dengan informasi dan data-data dari 

sumber pustaka dan media cetak yang terkait dengan data-data penelitian.  

         Dengan cara ini data penelitian lapangan dihimpun melalui studi literatur hasil 

kajian dari buku-buku pustaka, artikel jurnal, karya tulis tesis dan disertasi, studi 

dokumentasi dalam bentuk media cetak laporan penelitian, serta perekaman audio 

visual yang di dokumentasikan melalui penulisan karya ilmiah dan dokumentasi data 

kegiatan pembudayaan pembelajaran seni Al Barzanji dalam bentuk media elektronik 

audio visual.  

d. Studi Dokumentasi dan Literatur 

             Dalam mempelajari pemahaman tentang konseptual proses pendidikan, 

pelembagaan dan system budaya yang dilaksanakan di kedua pondok pesantren ini, 

banyak dibantu dengan informasi dan data-data dari sumber pustaka dan media cetak 

lainnya yang terkait dengan data-data penelitian. Dengan cara melakukan studi 

literatur dan studi dokumentasi serta perekaman audio visual tersebut, peneliti dalam 

mengumpulkan data-data sangat terbantu, dan dirasakan lebih berkonstruktif dan 

efektif, serta data dapat terkumpul dengan variatif dan optimal.  

             Keseluruhan data mengenai pengembangan model pembudayaan seni Al 

Barzanji di pesantren yang terhimpun melalui dokumentasi dan literature, diharapkan 
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dapat berkonstribusi bagi kelengkapan informasi data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, dan bisa diakses oleh pemerhati di berbagai wahana informasi.  

e. Studi Analisis 

             Studi analisis melalui literatur dipergunakan sebagai cara operasional untuk 

menguraikan keragaman data-data konseptual dan teori-teori terkait dengan masalah 

pengembangan model pembudayaan pembelajaran seni Al Barzanji di pesantren, 

yang bisa membantu membedah permasalahan yang dijadikan landasan pengungkap 

tabir dan paradigma kajian. 

            Analisis literatur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui 

penyusunan suatu teori dengan memanfaatkan model induktif pemikiran dan logika. 

Pengembangan teori tentang pengembangan model pembudayaan pembelajara seni  

di pesantren merupakan sebuah konsep dari grounded theory,  yang dianggap relevan 

dengan sebuah teknik dalam menganalisis literatur, sebagai referensi yang menunjang 

untuk pengumpulan data-data penelitian. Teori yang didapat dari kajian literatur ini, 

disajikan sebagai diagram logis, suatu gambaran visual diantara hubungan antar 

konsep, kesemuanya itu baik teori maupun konsep disajikan untuk dikembangkan dan 

diolah melalui bahasan penelitian.  

Proses pengumpulan data pada teknik analisis dilakukan melalui tahapan, 

pengenalan dengan membaca transkripsi data-data, pengorganisasian data dengan 

cara mengidentifikasi berbagai tema data dan kerangka masalah, pengenalan melalui 

kegiatan membaca data dan membuat rangkuman sebelum analisa formal dilakukan, 

dan koding yang berfungsi untuk penyusunan kode dari data-data penelitian.                  
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2.   Alat Pengumpulan Data 

           Media dan berbagai perangkat alat yang dibutuhkan untuk dipergunakan dalam 

pengumpulan data-data penelitian ini adalah terdiri dari hardware dan software, 

seperti: Vioce Record, Film, Photo record, Tape Recorder, Handy Came, buku 

catatan lapangan yang ditransfer ke dalam bentuk disket atau CD atau DVD.  

             Dokumentasi tertulis dalam bentuk buku-buku, majalah,  jurnal, karya tulis 

ilmiah, laporan penelitian dan media cetak lainnya yang terkait dengan bidang model 

pembudayaan, pembelajaran seni Al Barzanji, program pendidikan pesantren, dan 

masalah lain yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Seluruh data-data hasil 

rekaman dan catatan pengamatan dari wawancara menjadikan suatu bahan untuk 

diolah, dianalisis, dideskripsikan yang akhirnya disimpulkan dalam penulisan laporan 

penelitian. 

 Alat-alat tersebut di atas, merupakan instrument yang dipergunakan untuk 

pengumpulan data penelitian tentang Pembudayaan Seni AlBarzanji dalam kehidupan 

masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Al Kamilah dan pondok pesantren 

Kudang di wilayah Garut, yang diperuntukkan bagi: Peneliti sendiri sebagai 

instrumen penelitian; Pedoman Observasi;  Pedoman wawancara;  Document study; 

dan Studi literatur. 

Dalam pengumpulan dan pengolahan data penelitian, peneliti berperan 

sebagai instrument  atau mesin prosedur, sehingga peneliti memiliki sifat sadar 

dengan latar belakang penelitian, dan analisis yang terjadi. Agar dapat melaksanakan 

kajian dengan baik, peneliti bercermin dan terus mencatat secara cermat metode, 
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prosedur, dan analisis yang selalu berkembang, mencatatkan keterangan-keterangan 

baru sebagai tambahan, dan merencanakan pengamatan berikutnya berupa memo.  

 Hal-hal yang perlu diingat dalam melakukan pengumpulan data penelitian 

terkait dengan analisis paradigma data kualitatif ini, Creswell (1994) memandang 

adanya beberapa konsep yang perlu dipahamkan dan dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Refleksi tentang analisa. Dugaan terhadap apa yang sedang dipelajari, tema yang 
muncul, pola yang ada, hubungan antara butir-butir data, penambahan gagasan, 
dan fikiran-fikiran yang muncul. Refleksi yang panjang berpusat pada analisis 
disebut memo analisis  (Glesser dan Strauss, 1967) 

2. Refleksi tentang metode. Catatan lapangan itu memuat bahan-bahan mengenai 
prosedur dan siasat yang digunakan di dalam studi dan putusan yang diambil 
mengenai rancangan studi. Masukan juga ulasan mengenai hubungan pribadi 
dengan subjek-subjek tertentu, dan hal-hal yang menyenangkan dan masalah yang 
dijumlai dalam meneliti. Diceritakan juga tentang cara mengatasi masalah 
tersebut, apa yang bisa dicapai dan yang masih harus dilakukan. Refleksi peneliti 
mengenai metode membantu memikirkan masalah-masalah metodologi yang 
dihadapi.  

3. Refleksi tentang dilema etik dan konflik. Selama melaksanakan penelitian, 
kadang terjadi konflik antara subjek dan objek penelitian. Komentar pengamat 
dan memo dapat dilihat dan juga digunakan untuk memecahkannya. 

4. Refleksi tentang kerangka pikiran pengamat. Umumnya peneliti terjun ke 
lapangan dengan asumsi tertentu mengenai subjek dan latar belakang yang 
ditelitinya. Prakonsepsi ini biasanya terkait dengan kepercayaan/agama, ideology 
politik, latar belakang etik, kedudukan dalam masyarakat, pengalaman di sekolah, 
suku bangsa, atau jenis kelamin. Pengalaman peneliti berusaha diungkapkan 
sebagai refleksi cara berfikir peneliti.  

5. Hal-hal untuk memperjelas. Bila perlu tambahkan catatan dengan kalimat 
sebagai keterangan sampingan, atau untuk memperjelas sesuatu yang 
membingungkan. Kelemahan kualitatif antara lain: terlalu mengandalkan 
pandangan penglihatan sebagai instrument.  

 

         Harapan akhir dari sebuah penelitian lapangan ini, nilai-nilai religius, spiritual, 

edukatif, sosial budaya dan nilai estetis dari sebuah pengembangan model 

pembudayaan seni Al Barzanji itu, dapat ditransformasikan dan disosialisasikan 
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sebagai sebuah alternative konsep pengembangan ilmu pendidikan yang baru, dan 

metodologi keilmuan ini digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru yang 

harus diujicobakan di lapangan secara sistematik, dievaluasi, direfleksi, diperbaiki, 

sampai menemukan kriteria efektivitas tertentu.  

 Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan instrumen ini adalah: 

1.  Membuat perencanaan, mengumpulkan data awal, menentukan waktu; 

2. Menyusun jadual wawancara, observasi dalam bentuk pengamatan langsung di 

lapangan, dan merinci konseptual; 

3.  Menggunakan instrumen penelitian. 

4. Penerapan pedoman wawancara (meliputi pertanyaan umum dan khusus) dan 

pedoman observasi, bentuk pedoman dapat dilihat pada lampiran penelitian. 

Instrumen penelitian ini dikembangkan setelah peneliti melakukan penelitian 

lapangan. 

5. Penentuan Informan, yang dilakukan dalam tahapan ini adalah pemilihan                                    

informan yang tepat. Hal ini mutlak diperlukan karena berkaitan dengan sumber 

data yang riil dan otentik untuk dikaji. Untuk itulah agar tercapai validitas data, 

maka ditentukan beberapa informan yang dianggap layak, kualivaid dan 

berkompeten di bidangnya disesuaikan dengan kebutuhan informasi data 

penelitian.  
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D.  Prosedur Penelitian 

1.  Langkah-langkah Kegiatan 

Prosedur penelitian tentang pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji 

yang diselenggarakan di dua pesantren ini, dilakukan  melalui beberapa langkah 

penelitian yaitu: 

1. penelitian pengumpulan informasi; meliputi review literatur, observasi 

lapangan, dan persiapan laporan awal; 

2. Perencanaan: penentuan konsep pembudayaan seni, data pembelajaran dan 

pengembangan belajar; 

3. Membuat rancangan konsep data awal: pembuatan desain rancangan model; 

4. Aplikasi rancangan konsep pendahuluan; dilakukan langsung di pondok 

pesantren; 

5. Revisi terhadap rancangan awal; dilakukan berdasarkan hasil yang ditemukan 

dalam studi eksploratoris; 

6. Ujicoba produk utama, difokuskan pada variabel penelitian; 

7. Revisi terhadap produk utama, dilakukan berdasarkan temuan dalam hasil 

ujicoba untuk siap diimplementasikan; 

8. Ujicoba operasional tentang model pembudayaan seni, dilakukan di dua 

pondok pesantren; 

9. Revisi produk operasional, dilakukan berdasarkan hasil implementasi; 

10. Desiminasi dan retribusi, dilakukan monitoring sebagai control hasil akhir. 
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Dari kesepuluh langkah tersebut di atas, secara efektif dan efisien dapat 

diklasifikasikan menjadi empat tahapan utama, yaitu: 

1.  Tahap I dilakukan studi pendahuluan, melalui survey pada beberapa pesantren. 

Survey dilakukan secara deskriptif, yakni mendeskripsikan keberadaan atau 

aktivitas kegiatan pembudayaan seni dalam pembelajaran Al Barzanji pada 

masyarakat di lingkungan pesantren yang berlokasi di wilayah Garut. Data hasil 

survey diolah berdasarkan analisis SWOT dengan tujuan melibat: kekuatan, 

kelemahan, peluang, ancaman, yang hasilnya dapat dijadikan landasan 

pengembangan dan inovasi konsep model pembelajaran. 

2. Tahap II tentang data konseptual pembudayaan seni, yang berisi rancangan 

pengembangan model dan inovasi konsep pembelajaran dalam pembudayaan seni 

Al Barzanji pada masyarakat di lingkungan pesantren Al Kamilah dan pesantren 

Qiroatussab’ah Kudang. 

 
3. Tahap III tentang validasi dan revisi konseptual, yaitu Model yang tersusun 

kemudian divalidasi dan diverifikasi dan selanjutnya diimplementasikan pada 

masyarakat di lingkungan satu pesantren sebagai eksperiment dan satu pondok 

pesantren sebagai kontrol, dengan analisis quasi eksperimen. Hasil uji coba 

kemudian diverifikasi untuk melihat efektivitas pengembangan dan inovasi model 

pembelajaran yang dampaknya dapat meningkatkan kompetensi para tutor dan 

meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan kondusif. 

4. Tahap IV melakukan implementasi model pembelajaran 
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Dari keempat konsep tahapan penelitian  tersebut dilukiskan dalam bagan berikut: 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Diagram: 3.6 
Tahapan penelitian dengan langkah-langkah pembelajarannya  
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2.  Pola Penyelenggaraan Pembelajaran 

 Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian tentang pengembangan model 

pembudayaan pembelajaran seni Al Barzanji dilakukan melalui tiga tahap utama, 

yakni: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tindak lanjut dengan 

gambaran skematik berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Diagran: 3.7   
Kerangka model pembelajaran  

  

 

E.  Teknik Pengolahan Analisis Data  Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan 

dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang 

terus menerus tersebut megakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh 
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pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak  data kuantitatif), 

sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh karena 

itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. 

Analisis data kualitatif  merupakan suatu proses induktif dalam mengorganisir 

data menjadi beberapa kategori dan mengindentifikasikan pola-pola (hubungan) 

diantara banyak kategori. Sebagian besar kategori dan pola muncul dari data, dan 

bukan ditentukan pada data sebelum pada kumpulan data. Gaya analitis dari para 

peneliti bervariasi dari yang terstruktur hingga yang lebih intuitif secara nyata. 

Sebagaian besar peneliti kualitatif menggunakan gaya interpretatif/subjektifis 

ketimbang suatu gaya teknis/objektivis. 

Bogdan  (1990) menyatakan  bahwa Analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami 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 kana dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian pengembangan model 

pembudayaan seni Al Barzanji yang dilakukan di lingkungan masyarakat pondok 

pesantren Al Kamilah Selaawi dan pondok pesantren Kudang Balubur Limbangan 

Garut, terdiri dari pengolahan data kualitatif dan pengolahan data kuantitatif. 
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1.   Pengolahan Analisis Data Kualitatif 

Model Analisis data Kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah 

Model Alir dari konsep Miles dan Huberman (1984:6) yang diadopsi dari Analisis 

Data Kualitatif  Rohidi (1992:20) untuk diadaptasikan dengan konsep penelitian 

pengembangan model pembudayaan seni yang peneliti lakukan.  

Melalui analisis kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun 

ke dalam teks yang diperluas, dan bukan rangkaian angka yang dijelaskan melalui 

perhitungan statistik, data tersebut telah dikumpulkan melalui aneka teknik 

pengumpulan yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi, rekaman audio 

visual, dan biasanya diproses sebelum siap digunakan melalui kegiatan pencatatan 

penyuntingan atau alih tulis. Model Alir itu dapat dilukiskan melalui bagan berikut:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam melakukan analisis data penelitian yang bersifat kualitatif ini, 

digunakan beberapa langkah dengan komponen-komponen sebagai berikut:  
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Data Penelitian 

Pengumpulan 
Data 
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1. Study awal atau pendahuluan, dilakukan sebagai tahap awal dalam mencari 

dan mengumpulkan data-data untuk dikembangkan dalam pensosialisasian 

instrumen penelitian tentang kondisi objektif, gambaran program dan proses 

pembudayaan seni Al Barzanji, kemudian merefleksi data-data untuk 

mengarah pada kegiatan reduksi. 

2. Reduksi data, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Analisis Reduksi data dilaksanakan 

selama penelitian berlangsung, untuk keseluruhan data yang didapat dari 

lapangan.  

3. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 

yang tidak disajikan dengan baik, memberikan dampak yang jelek dalam 

penyusunan dan pengolahan data, yang juga membingungkan, yang akhirnya 

dapat menghasilkan data yang tidak terarah dan sulit untuk merumuskan 

kesimpulan. 

4. Verifikasi, menarik kesimpulan, yaitu untuk memulai mencari arti dan 

mencatat keteraturan sesuai hasil catatan data-data yang dikumpulkan dari 

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, metode pencarian ulang, semua 

langkah tersebut dipergunakan sesuai dengan kecakapan peneliti. 
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Prosedur analisis data penelitian ini terbagi dalam lima modus, yaitu:  

1) mengorganisasi data dengan cara menata data lapangan, mengkonfirmasikan 

dengan kerangka teori, menjaring data, dan mengedit data;  

2) mengembangkan kategori tema, dan pola, dengan cara mengidentifikasi tema 

yang menonjol, gagasan yang berulang, dan pola-pola kepercayaan yang menjalin 

manusia dan latarnya, mengintegrasikan semua upaya analisis, mempertanyakan 

data, merefleksikan data pada kerangka konseptual, pencatatan keteraturan pada 

latar atau orang yang dikaji, menginterpretasi, hal ini dilakukan karena kategori 

pembudayaan sosial budaya dan pembelajaran seni Al Barzanji di dalamnya 

mengandung latar belakang sekitar sejarah, penyajian, nilai-nilai, fungsi, simbol 

makna, peranan, struktur dan bentuk lagu berikut masyarakat pelaku, penikmat 

dan peminat sebagai pendukungnya;  

3) menguji hipotesis yang muncul, dengan cara mengevaluasi data, menentukan data 

bermanfaat,  

4)  mencari penjelasan alternatif, dari semua konteks dan teks masalah dalam 

penelitian untuk mengidentifikasi dan menggambarkannya, karena semua 

komponen yang disajikan memiliki pola khusus dan karakteristik sajian yang 

mencerminkan kekhasannya dengan nuansa keislamannya.  

5)  menulis laporan.  Semua langkah-langkah itu di reduksi  yang selanjutnya dibuat 

laporan data secara final. 

Selain teknik tersebut dilakukan pula Analisa data secara induktif. Analisa 

data yang dimaksud adalah suatu proses terus menerus yang terpadukan dalam semua 
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fase penelitian kualitatif. Analisa induktif berarti bahwa berbagai kategori dan pola 

muncul/berasal dari data dan bukan dibebankan pada data sebelum pengumpulan 

data. Proses induktif  menghasilkan suatu kumpulan data deskriptif yang lebih 

abstrak. Analisis data  bukanlah pengurangan data atau suatu pendekatan kuantitatif, 

serta tidak tergantung pada program-program perangkat lunak komputer. Program-

program komputer dapat membantu dalam prosesnya tetapi tidak dapat menggantikan 

aktivitas kognitif peneliti. 

Analisa kualitatif merupakan suatu proses yang relatif sistematis pada 

pemilihan, pengkategorian, pembandingan, menyatukan, dan menafsirkan untuk 

memberikan penjelasan fenomena ketertarikan tunggal. Analisa data kualitatif 

sangatlah bervariasi karena adanya foci penelitian, tujuan, strategi pengumpulan data, 

dan mode penyelidikan kualitatif yang berbeda. 

Proses Analisa Induktif, memerlukan beberapa fase selinder. Proses umumnya 

ditampilkan sebagai empat fase yang saling melengkapi. Saat peneliti beralih ke 

tingkatan analisa data yang lebih abstrak, maka secara konstan akan beralih pada 

tingkat abstraksi sebelumnya, selalu memeriksa  dan menyaring ulang analisa dan 

penafsirannya sendiri, kecuali jika beberapa elemen  tertentu muncul dalam data, 

maka peneliti berupaya mendapatkan data tambahan di lapangan untuk mengsahkan 

pola-pola yang muncul. 

Kebanyakan peneliti kualitatif telah mempelajari bahwa tidak ada rangkaian 

prosedur standar bagi analisa data dan untuk menjaga jalur strategi analitis. Walaupun 

analisa  data bersifat induktif, suatu mode pemikiran deduktif pada waktu yang tepat 
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dapat juga digunakan bergerak ke belakang dan ke depan antara menganalisa data 

mentah dan menyusun kembali analisa sementara pada setiap fase pembangunan pada 

tingkatan sintesis yang lebih abstrak. Membuat data  menjadi berarti tergantung sekali 

pada keyakinan penelti dan toleransi bagi sifat sementara intepretasi, hingga 

keseluruhan analisa dapat diselesaikan. 

Gaya analitis, disini merupakan gaya statistik teknis dan quasi: peneliti 

memutuskan berbagai kategori yang meningkat dan kategori-kategori ditentukan 

sebelumnya dan besifat kaku. Satu statrtegi dalam gaya ini adalahenghitungan 

frekuensi topik atau kode tertentu. Selain itu, gaya template: gaya ini seara logis 

menerapkan rangkaian kode dan kategori yang diperoleh pada data, namun demikan 

klasifikasi ini sering direvisi selama analisa data berlangsung. Kode-kode awal 

berasal dari pertanyaan penelitian, topik-topik pada panduan wawancara, atau 

kategori yang relevan dari kepustakaan. Rangkaian awal ini memungkinkan dapat 

atau tidak dapat bertahan dalam analisa akhir. 

Gaya pengeditan adalah mencari rangkaian data bagi segmen-segmen untuk 

mengilustrasikan berbagai kategori pengertian dan menulis memo-memo deskriptif 

yang memperjelas berbagai intepretasi utama unuk menghasilkan generalisasi yang 

bersifat abstrak. Gaya pencelupan/kristalisasi: peneliti memperpendek pensegmenan, 

pengkatagorisasaian, dan pencarian pola pada suatu periode ekstensif kristalisasi yang 

kaya intuisi  ke dalam data.  

Kristalisasi berupaya untuk membuka pandangan analis terhadap pengalaman 

maksimal dalam lingkaran analitis. Peneliti dapat menjalankan analisa reflektif yang 
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intensif secara simultan. Gaya ini seringkali melibatkan penanganan setiap 

pengalaman lapangan dan mempertanyakan bagi nuansa halus pada pengertian. 

Sebagian besar peneliti kualitatif bersandarkan kepada gaya interpretivis atau 

subjectivistis dan kurang bersandar pada gaya technical/objektivist. Menganalisa data 

kualitatif  merupakan suatu aktivitas memilih, tidak ada cara dan aturan  yang baku, 

dan data dapat dianalisa dengan lebih dari satu cara, karena pertanda penelitian 

kualitatif adalah keterlibatan kreatif sang peneliti. Namun demikian peneliti tidak 

diperbolehkan untuk berdaya cipta dengan tanpa batasan. 

Analisa dimulai segera setelah rangkaian data pertama diperoleh dan berjalan 

paralel pada pengumpulan data karena setiap aktivitas (pengumpulan data dan analisa 

sementara) menginformasikan dan mengendalikan aktivitas lainnya. Data 

disegmenkan, dibagi menjadi bagian-bagian (unit yang relevan) atau potongan-

potongan pengertian, adegan sosial, atau berbagai peristiwa. Analisa intensif biasanya 

dimulaia dengan peneliti membacakan semua data untuk memperoleh suatu makna 

dari semuanya, yang memfasiitasi interpretasi unit-unit data yang lebih kecil. 

Perangkat intelektual yang utama adalah perbandingan. Teknik 

membandingkan dan membedakan digunakan dalam semua tugas intelektual praktis 

selama analisa; mengidentifikasikan segmen-segmen data, menamai suatu 

topik/kategori, dan mengklasifikasikannya. Kategori pada awalnya bersifat 

sementara, dan bersifat fleksibel, bukan skema-skema yang kaku, dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi berbagai kesamaan. 
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Analisis penemuan data di lapangan, yaitu analisis penemuan dan analisis 

yang bersifat sementara terjadi selama pengumpulan data, pengindentifikasian dan 

penyatuan pola-pola dalam data biasanya terjadi setelah meninggalkan lapangan. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. 

Bila jawaban setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi sampai tahap tertentu , diperoleh data yang diangap kredibel. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.  

Analisa Penemuan, beberapa pendekatan yang  memfasilitasi pemilihan 

berangkai pada foci penelitian adalah pemilihan persoalan-persoalan yang 

dibayangkan/ditandakan; pemilihan kerangka kerja konseptual; strategi pengumpulan 

data yang secara aktual digunakan dalam studi, termasuk pengambilan sampel dan 

analisa sementara.  

           Berbagai Strategi analisa penemuan digunakan untuk mengembangkan ide-ide 

pendahuluan selama pengumpulan data, antara lain: 

a. Menulis banyak komentar pengamat dalam cataan lapangan dan transkrip 

wawancara untuk mengidentifikasikan tema-tema yang memungkinkan, 

berbagai interpretasi dan pertanyaan. 

b. Menulis ringkasan observasi dan wawancara untuk mempersatukan dan 

memfokuskan studi yang dijalankan. 
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c. Bermain dengan ide-ide, suatu proses intuitif, untuk mengembangkan 

kategori-kategori topik awal pada tema dan konsep-konsep. 

d. Mulai mengeksplor kepustakaan dan menulis bagaimana itu dapat membantu 

untuk membedakan dengan observasi. 

e. Bermain dengan metafora (perbandingan) dan analogi tentatif, bukan untuk 

melabeli tetapi untuk meperkuat ide-ide atau mengunkap esensi dari apa yang 

diamati dan dinamika situasi sosial. 

 

Strategi  yang dilakukan dengan melalui tahapan berikut: 

Analisa Sementara, melakukan analisa sementara yang reguler dan berulang-

ulang selama pengumpulan data. Analisa sementara memiliki dua tujuan yaitu: 

pertama untuk membuat berbagai keputusan dalam pengumpulan data, dan kedua, 

untuk mengidentifikasi topik-topik yang muncul dan pola-pola yang berulang. 

Peneliti melaksanakan analisa sementara sebagai aktivitas pengumpulan data yang 

berlangsung terus menerus, setelah setiap tiga hingga lima kunjungan lapangan atau 

wawancara dengan menggunakan rangkaian data yang dikumpulkan. Beberapa 

strategi yang digunakan antara lain: a) Menyelidiki semua data yang dikumpulkan 

pada poin yang memungkinkan bagi topik yang dimuat dalam data. b)  Mencari 

pengertian berulang yang dapat menjadi tema-tema atau pola utama. c) Memfokuskan 

ulang penyelidikan bagi analisa data khusus dan studi. 
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2.   Pengolahan Analisis Data Kuantitatif 

 Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis statistik  

dengan mengggunakan  uji t, yang diadaptasi dari model Sudjana (1999:244) dan 

didukung dari model Sugiyono (2001:44) . 

 Dalam analisis kuantitatif dilakukan penyusunan statistik yang didasarkan atas 

pertimbangan: 1) sampel penelitian berasal dari populasi, 2) sampel uji coba relatif 

kecil, sehingga menggunakan perhitungan uji t. Pelaksanaan uji t untuk menganalisis 

data hasil perbandingan uji preetest dan postes yang dilaksdanakan dalam kegiatan 

pembudayaan melalui pembelajaran seni Al Barzanji. Adapun rumusan hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ho    : tidak terdapat terdapat perbedaan kompetensi pembelajar sebelum dan sesudah 

mengikuti pembelajaran 

H1       : terdapat kompetensi pembelajar sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran 

dengan rumus Uji t.  
 

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara efektif dan 

efisien, yang diklasifikasikan menjadi empat tahapan utama, yaitu: 

a.  Tahap I dilakukan studi pendahuluan, dengan melakukan studi pustaka dari 

berbagai referensi dan dokumentasi media cetak,  selanjutnya dilakukan 

observasi melalui survey pada beberapa pesantren. Survey dilakukan secara 

deskriptif, yakni mendeskripsikan keberadaan atau aktivitas kegiatan 

pembelajaran dalam pembudayaan seni Al Barzanji pada masyarakat di 

lingkungan pesantren yang berlokasi di wilayah Garut, Bandung, dan Jawa. 
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Data hasil survey diolah berdasarkan analisis SWOT dengan tujuan melihat: 

kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, yang hasilnya dapat dijadikan 

landasan pengembangan dan inovasi konsep pembelajaran  

b.  Tahap II tentang data konseptual pembudayaan, yang berisi penelaahan data-

data pembudayaan seni, konseptual rancangan pengembangan model dan 

inovasi konsep pembudayaan seni Al Barzanji lewat kegiatan pembelajaran ada 

masyarakat di lingkungan pesantren. 

c. Tahap III tentang validasi dan revisi konseptual pembudayaan, yaitu Konsep yang 

dirancang, dianalisis, disusun, divalidasi, diverifikasi dan diimplementasikan pada 

masyarakat di lingkungan satu pesantren sebagai eksperimen dan satu pondok 

pesantren sebagai kontrol, dengan analisis quasi eksperimen. Hasil uji coba 

kemudian diverifikasi dan divalidasi untuk melihat efektivitas pengembangan dan 

inovasi konsep pengembangan model pembudayaan seni yang dampaknya dapat 

meningkatkan kompetensi para tutor dan meningkatkan pembelajaran yang kreatif 

dan kondusif. 

d. Tahap IV melakukan implementasi konsep, dilakukan sebagai uji coba untuk 

melihat keefektifan konsep pengembangan model pembudayaan seni Al Barzanji di 

pesantren.   


