
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.1penelitian yang sifatnya kualitatif ini 

merupakan metode penelitian  lapangan (field  research) yakni dengan turun 

langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan guru H. Pahriadi di Kota 

Pelaihari. 

 

B. Lokasi Penelitian. 

Penelitian tesis ini akan berlokasi di kota Pelaihari, yang merupakan salah 

satu kecamatan di kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan 

 

C. Data dan Sumber Data. 

a. Sumber Data primer: 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

dalam hal ini adalah guru H. Pahriadi. Dalam penelitian ini penulis langsung 

mencari dan merangkum semua informasi atau penjelasan yang terkait 

bimbingan manasik haji yang Guru H. Pahriadi sampaikan kepada jama’ah haji 

bimbingan beliau di kota Pelaihari. 

b. Sumber  data sekunder: 

                                              
1Noeng  Muhajir.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Yogyakarta:  Rakeh  Sarasih,  2000), 

h. 14 
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Data sekunder dalam penellitian ini merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung dari berbagai macam objek penelitian melainkan 

diperoleh dari media perantara seperti media buku, studi berbagai macam 

pustaka yang erat dan berkaitan objek penelitian tersebut. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data dalam tesis yang akan dikaji tersebut, maka 

penulis menggunakan beberapa metode yang dilakukan diantaranya: 

a. Wawancara 

Merupakan jenis pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab antara seorang informan dengan penulis sendiri. Dimana penulis pada 

mulanya terlebih dahulu menyusun berbagi macam daftar pertanyaan secara 

bentuk sistematis yang selanjutnya akan diajukan kepada informan  tersebut 

yaitu guru H. Pahriadi. 

b. Obsevasi 

Metode dalam observasi ini dilakukan dengan cara untuk mengamati 

secara langsung kepada objek yang diteliti, mencatat segala sesuatu yang 

sangat berhubungan dengan ajaran dan aspek spiritual Haji yang 

disampaikan dan dijelaskan oleh guru H. Pahriadi.  

c. Dokumentasi 

Teknik  dokumentasi  adalah  mencatat  semua bentuk hal-hal atau  

fenomena yang riil dan aktual yang sesuai  dengan  penelitian.  Metode 
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dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

bimbingan manasik haji yang disampaikan oleh guru H. Pahriadi di Pelaihari. 

d. Analisa 

Setelah semua sumber yang menjadi data terkumpul, maka penulis 

melakukan analisa yang mendalam terhadap bimbingan ibadah manasik haji 

yang dijelaskan dan disampaikan oleh guru H. Pahriadi, dengan berbagai 

macam tinjauan tasawuf khususnya yang berkaitan dengan berbagai macam 

aspek spiritual. 

e. Prosedur Penelitian 

Dalam prosesnya, penulis terlebih dahulu meneliti dan juga menyusun 

tesis dengan menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap Pendahuluan 

1) Berkonsultasi dengan yang menjadi dosen penasehat. 

2) Mengajukan sebuah desain proposal tesis. 

b. Tahap Persiapan 

1) Melakukan sidang seminar proposal tesis setelah disetujui. 

c. Tahap Pelaksanaan 

1) Mencari berbagai macam data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti baik di perpustakaan ataupun tempat 

lain. 

2) Mengumpulkan dan juga mengutip data-data penting yang ada di 

dalam literatur-literatur yang ditemukan. 



4 

 

 

3) Memaparkan semua data hasil penelitian tersebut dalam bentuk uraian 

yang sistematis ke dalam sebuah tesis yang selanjutnya memberikan 

analisis yang mendalam terhadap data yang diuraikan penulis. 

d. Tahap Penyusunan Laporan 

Selanjutnya penulis melakukan menyusun laporan yang berdasarkan 

sistematika tersebut yang telah disusun dan kemudian mengkonsultasikan data 

hasil penelitian tersebut yang diolah untuk diperiksa kembali oleh pembimbing 

tesis dan selanjutnya kemudian setelah semuanya dapat diakui dan juga 

disetujui, maka akan dapat diajukan dan dipertahankan pada sebuah sidang 

munaqasyah tesis. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja pada data, mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi 

satuan unit yang dapat dikelola, mesintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menentukan apa-apa  yang  penting  dan  apa-apa  yang  dipelajari,  dan 

merumuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Setelah data 

terkumpul, dilakukan pengolahan  dengan  cara  data  tersebut  dikumpulkan dan 

diamati terutama dari aspek kelengkapan, validasi serta relevansinya terhadap tema 

pembahasan. Selanjutnya diklasifikasi dan disistematisasi serta diformulasi sesuai 

dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisa dilakukan dengan cara kualitatif 

berdasarkan dari data-data yang didapatkan dari wawancara dengan guru H. 

Pahriadi. 


