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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang berjudul Kepemimpinan Kiai Manshur Dalam 

Mencetak Santri Anfa’linnas  di Pondok Nurul Qur’an MAN 1 Kudus ini 

menggunakan pedekatan kualitatif. Menurut Iskandar (2009:1) 

mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan proses kegiatan 

yang mengungkapkan secara logis, sistematis dan empiris terhadap 

fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita untuk dikonstruksikan 

guna mengungkapkan kebenaran, bermanfaat bagi kehidupan masyarakat 

dan ilmu pengetahuan. kebenaran dimaksud adalah keteraturan yang 

menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan dan kesejahteraan 

masyarakat.   

Denzin dan Lincoln Moleong (2017:5) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Mulyana (2010 : 

201) Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai 

berbagai aspek seseorang individu, suatu kelompok, suatu organiasasi, suatu 

program, atau suatu situasional. Peneliti studi kasus berupaya menelaah 

sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Penelitian studi kasus 
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sering menggunakan berbagai metode ; wawancara, pengamatan, 

penelaahan dokumen, penyebaran angket, survei, dan data apa pun untuk 

menguraikan suatu kasus secara terperinci.    

Sementara menurut Creswell (2010 : 20) studi kasus merupakan 

strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat 

suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. 

Dalam hal ini peneliti mengamati dan menelaah prorgram-program 

kepemimpinan Kiai Manshur di dalam harian, mingguan, bulanan dan 

tahunan yang diterapkan Kiai Manshur dalam mencetak santri anfa’linnas 

baik di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Quran Menawan ataupun di Pondok 

Nurul Quran MAN 1 Kudus.  

3.2 Data dan Sumber Data 

Ulfatin (2015:179) mengemukakan bahwa secara umum data adalah 

segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 

informasi. Sedangkan informasi adalah hasil olahan data yang dipakai untuk 

suatu keperluan. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek 

penelitian yang berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai 

sumber informasi, (Arikunto 2002:61).  

Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian ini 

diklasifikasi menjadi : 

a. Data Primer 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh langsung dari lapangan baik berupa hasil observasi maupun yang 

berupa hasil wawancara tentang peran kepemimpinan Kiai Manshur dalam 

mencetak santri anfa’linnas. Adapun data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung 

dalam permasalahan yang diteliti, seperti Kiai, ustadz, santri, orang – orang 

yang terkait dengan peran kepemimpinan Kiai Manshur dalam mencetak 

santri anfa’linnas. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan diolah dan disajikan 

oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal berkaitan. Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode 

dokumenter dan jurnal yaitu buku-buku ilmiah, pendapat – pendapat pakar, 

fatwa-fatwa ulama’, dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian. 

Data sekunder yang digunakan: Brosur, data pesantren, data juara pesantren. 

3.3 Objek Penelitian 

Berdasarkan hal tersebut dirumuskan batasan dan fokus masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Drs. KH. Manshur, M.S.I. Kudus sebagai 

pimpinan Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Menawan, Pondok Nurul Quran 
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MAN 1 Kudus dan Pondok Tahfidhul Quran Al-Aqso. Beliau adalah alumni 

Gontor dan TBS Kudus. Beliau pernah menjabat kepala sekolah MAN 1 

Kudus selama 20 tahun sebelum diutus sebagai Pimpinan Pondok Tahfidz 

Yanbu’ul Quran Menawan. setelah ada perubahan pimpinan pondok di 

Menawan, Kiai Manshur mengasuh Pondok Tahfidh Nurul Quran MAN 1 

Kudus. Saat ini beliau sedang mendirikan pondok Tahfidhul Qur’an Al-

Aqso yang berada di Kudus. Walaupun usianya hampir kepala 6, beliau 

tetap semangat berdakwah dalam menyebarkan Agama Islam melalui 

pondok pesantren yang di asuhnya. 

3.4 Metode pengumpulan Data 

Musfah (2016:56) mengemukakan bahwa mengumpulkan data berarti 

mencatat peristiwa, karakteristik, elemen dan nilai suatu variabel. Hasil 

pencatatan ini menghasilkan data mentah yang kegunaannya terbatas. Oleh 

karena itu, agar data mentah tersebut lebih berguna harus diolah, 

disederhanakan, dan dianalisis untuk diberi makna. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

macam teknik pegumpulan data; observasi, wawancara, angket/kuisioner, 

dan studi dokumtasi (Sukmadinata 2009 : 216). 

1. Observasi 

Sukmadinata (2009:216) observasi (observation) atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

(Rianto 2010:96) mengemukakan bahwa observasi merupakan metode 
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pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek 

penelitian. Observasi dapat dilaksankan secara langsung atau tidak 

langsung. Observasi langsung yaitu peneliti terlibat langsung dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya. Dengan obsevasi langsung ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

prilaku yang nampak. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu peneliti 

tidak terlibat secara langsung dan hanya sebgai pengamat independen, 

mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang 

perilaku masyarakat tanpa melakukan dan merasakan apa yang dirasakan 

oleh masyarakat (Sugiono 2013 : 145).  

Adapun dalam pelaksanaan teknik observasi pada penelitian ini 

menggunakan observasi langsung. Dalam hal ini peneliti berusaha 

melakukan pengamatan, pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap 

peran Gaya kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri Anfa’ 

Linnas. Adapun tujuan dilakukannya observasi partisipan adalah untuk 

mengamati peristiwa sebagaimana yang terjadi di lapangan secara alamiah. 

Pada teknik ini, peneliti melibatkan diri dan berinteraksi secara langsung 

pada kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian. 

2. Wawancara 
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Arikunto (2002:202) mengemukakan metode wawancara adalah 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari pihak yang di wawancarai. Pengumpulan data bisa berupa 

dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk 

mencari informasi data penelitian. Menurut Nasution (2002:113) metode 

wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan. 

Dalam wawancara biasanya terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan 

secara sistematis dan berpijak pada tujuan penelitian. Metode wawancara 

atau interview untuk penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti memakai teknik wawancara 

mendalam (in deep interview), yaitu dengan menggali informasi mendalam 

mengenai kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri Anfa’linnas. 

 Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara 

terstrstukrur dan wawancara tidak tersetruktur. Wawancara terstruksur 

sering disebut wawanacara baku (standarized interview), yang 

susunanpertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) 

dengan pilihan – pilihan jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur sering disebut dengan wawancara mendalam, 

wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (open-

ended interview), wawancara etnografis. Dalam hal ini metode wawancara 

yang digunakan dalam penelitian ini memakai wawancara mendalam (in 
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deep interview). Yaitu dengan menggali informasi informasi mendalam 

mengenai kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri Anfa’linnas 

 

3. Kuesioner 

Sugiono (2013:142) berpendapat angket atau kuisioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakuakn dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Sedangkan Sukmadinata (2009:219) angket atau kuisioner (questionnaire) 

merupakan teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak langsung melakukan tanya – jawab dengan responden). 

Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket yang berisi 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh 

responden. Sama dengan pedoman wawancara, bentuk pertanyaan bisa 

bermacammacam, yaitu pertanyaaan terbuka, pertanyaan berstruktur dan 

pertanyaan tertutup. 

Pada angket pertanyaan terbuka, angket berisi pertanyaan atau 

pernyataan pokok yang biasa dijawab atau direspon oleh responden secara 

bebas. Tidak ada anak pertanyaan ataupun rincian yang memberikan arah 

dalam pemberian jawaban atau respon. Responden mempunyai kebebasan 

untuk memberikan jawaban atau respon sesaui dengan persepsinya. Pada 

angket pertanyaan berstrukur, pertanyaan atau pernyataan sudah disusun 

secara rapih dan terstruktur disamping ada pertanyaan pokok atau 

pertanyaan utama, juga ada anak pertanyaan atau subpernyataan. Sedangkan 
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dalam angket pertanyaan tertutup, pertanyaan atau pernyataan telah 

memiliki alternatif jawaban (option) yang tinggal diplih oleh responden. 

Responden tidak bisa memberikan jawaban atau respon lain kecuali yang 

telah tersedia sebagai alternatif jawaban. Sedangkan kuesioner yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka, responden 

bebas menjawab sesuai dengan kemampuan dan kemauannya.  

4. Studi Dokumentasi  

Sukmadinata (2009 : 220) studi dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, 

baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Sedangkan menurut 

Sugiono dalam Winarto (2015 : 85) metode dokumentasi adalah metode 

yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain 

sebagainya. Pada sebuah penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai 

sumber data pendukung penelitian. Di samping itu data dokumentasi 

diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi. Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik dokumentasi untuk 

memperoleh data berupa arsip-arsip, catatan-catatan, buku-buku yang 

berkaitan dengan Kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri 

Anfa’linnas. Dokumen yang dimaksud bisa berupa foto-foto, transkrip 

wawancara. Dokumentasi tersebut akan dikumpulkan untuk di analisis demi 

kelengkapan data penelitian. Berarti bahwasannya, dokumen merupakan 

materi yang tertulis atau tercetak dalam bentuk buku, gambar/foto, koran, 
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buku catatan dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengambil foto, buku 

dan catatan yang berkaitan dengan Gaya Kepemimpinan Kiai Manshur 

dalam Mencetak Santri Anfa’Linnas. 

3.5 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data sangat perlu dilakukan agar data yang 

dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Metode Pengolahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi 

kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan 

berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam proses 

pengecekan keabsahan Sugiono (2016 :435) memberikan teknik yaitu 

perpanjangan pengamatan, penigkatan ketekunan, triangulasi, diskusi 

dengan teman, analisis kasus negatif, dan member chaeck. Namun dalam 

pengecekan keabsahan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini 

hanya menggunakan lima pengecekan keabsahan antara lain peningkatan 

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, member check dan kecukupan 

referensi. 

 

 

 

 

 Metode 

Pengolahan Data 

Observasi 

Triangulasi 

Pengecekan Anggota 

/ Member Check 
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Gambar 3. 1: Pengecekan keabsahan data 

a) Observasi 

Sugiono (2016 : 438) Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. Meningkatkan ketekunan seperti halnya mengecek daftar 

pertanyaan wawancara, atau catatan hasil Pengecekan Keabsahan Data 

Tersedianya Referensi Dikusi Teman Sejawat Pengecekan Anggota/ 

Member Check Triangulasi Observasi observasi yang telah dilakukan, ada 

yang salah atau tidak. Dengan melakukan ketekunan tersebut, maka peneliti 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu 

salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka 

peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

apa yang diamati. 

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan 

cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumntasi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti. 

Dengan membaca ini wawasan peneliti akan semkain luas dan tajam, 

Diskusi Teman 

Sejawat 

Tersedianya 

Referensi 
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sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar 

atau dapat dipercaya atau tidak. 

 

b) Triangulasi 

Sugiono (2016 : 441) Triangulasi dalam pengecekan kebsahanan data 

ini diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber untuk pengecekan keabsahan data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Sebagai contoh, untuk menguji keabsahan data tentang gaya 

kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengecekan data yang 

telah diperoleh dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, ke atasan yang 

menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. 

Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirataratakan seperti dalam 

penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifikasi dari ketiga 

sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check) dengan tiga sumber data tersebut. 
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Gambar 3. 2 

Triangulasi Sumber Data 

2.  Triangulasi teknik 

 Triangulasi teknik untuk pengecekan keabsahan data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yag 

berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian 

dicek dengan observasi lapangan, dokumntasi, atau kuisioner. Bila 

dengan tiga teknik pengecekan kebsahan data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbdea beda. 
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Bawahan 

Observasi Wawancara 

Kuisioner/Dokumentasi 
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Gambar 3. 3 

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

3. Triangulasi waktu 

 Waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data 

yang lebih valid sehingga lebih absah/kredibel. Untuk itu dalam rangka 

pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan 

pengeceakan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

atau sistuasi yamg berbeda. Bila hasil pengecekan menghasilkan data 

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai 

ditemukan kepastian datanya.  

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 

Triangulasi Waktu 

 

c) Pengecekan Anggota (Member Check) 

Pengecekan Anggota (Member Check) adalah proses pengecekan data 

yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan pengecekan anggota 

Sore Siang 

Pagi 
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adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan 

apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan 

disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid. Sehingga 

semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti 

dengan berbagai penafsiran tidak disepakati oleh pemberi data, maka 

peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila 

perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan 

pengecekan anggota adalah agar informasi yang diperoleh dan akan 

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud 

sumber pemberi data atau inormasi. Pelaksanaan Pengecekan Anggota 

(Member Check) dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data 

selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. caranya dapat 

dilakukan secara individual, dengan cara peenliti datang ke pemberi data, 

atau melalui forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok tersebut, 

mungkin ada data yang disepakati, ditambah, dikurangi, atau ditolak oleh 

pemberi data. Setelah data disepakati bersama, maka para pemberi data 

diminta untuk menandatangani, agar lebih otentik. Selain itu juga sebagai 

bukti bahwa peneliti telah melakukan Pengecekan Anggota (Member 

Check), Sugiono (2016 : 443). 

d)  Diskusi Teman Sejawat 

 Diskusi teman sejawat yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan teman-
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teman sejawat yang memiliki kemampuan, keahlian bidang kependidikan, 

yang bekaitan dengan Kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri 

Anfa’linnas. Diskusi teman sejawat ini dilakukan dengan cara membahas 

data dan temuan-temuan penelitian selama peneliti di lapangan, peneliti 

akan mendiskusikan kembali tentang data yang diperoleh, baik dengan 

teman maupun dosen pembimbing. Melalui diskusi teman sejawat ini, yang 

diharapkan banyak memberikan kontribusi dalam penelitian ini. 

e) Tersedianya Referensi 

 Menurut Sugiono (2016 : 442) yang dimaksud dengan tersedianya 

referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Sedangkan Iskandar (2009:161) juga 

mengemukakan bahwa ketersediaan dan kecukupan referensi dapat 

mendukung kepercayaan data penelitian, seperti penyediaan foto, handy 

cam, tape recorder, referensi-referensi ini dapat digunakan sewaktu 

mengadakan pengematan berperan serta dalam setting sosial penelitian, 

peneliti dapat merekam kegiatan dengan handy cam, foto, dan wawancara 

peneliti dengan responden serta peneliti dapat menggunakan tape ecorder, 

camera HP untuk merekam wawancara. 

3.6 Metode Analisis Data 

 

Analisis data 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 
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mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain, (Bogdan dalam Sugiono, 2016 : 401). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa, analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh 

dari hasil observasi lapangan, wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan pemahaman secara mendalam, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, mengembangkan dan 

memberikan kesimpulan. 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdsarkan data tersebut, selanjutnya 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat 

disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan 

data yang terkumpul. Bila berdasrkan data yang dikumpulkan secara 

berulang- ulang dengan teknik trigulasi, ternyat hipotesis diterima, maka 

hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.    

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 22) dalam Winarto (2015 : 88) 

bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: l) reduksi data (data 

reduction), 2) penyajian data (data display) dan 3)penarikan kesimpulan/ 
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verifikasi (conclusion drawing/veriffication). Model kerja analisis tersebut 

dapat dilihat pada dua gambar di bawah ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 :Komponen dalam analisis data (model interaktif) Miles dan 

Huberman dalam Winarto (2015 : 90) 

 

 

a) Reduksi data  

Reduksi data merupakan upaya peneliti untuk memilih, memfokuskan, 

dan mentransformasikan data yang berserakan dari catatan lapangan. 

Peneliti secara terus menerus melakukan reduksi data selama penelitian 

berlangsung; pada saat di lapangan untuk mengurutkan dan 

mensistematikan data.  

Pengumpulan 

Data Penyajian Data 

Kesimpulan : 

Penggambaran 

/Verivikasi 

Reduksi Data 
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Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir. 

Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung 

bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi akan 

adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka 

konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan penentuan 

metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung sudah 

terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, 

menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo). Proses ini 

berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir 

pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.  

b)  Penyajian data 

Sebagaimana ditegaskan oleh Miles dan Huberman dalam  Winarto 

(2015 : 89) bahwa penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola 

yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini 

juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah 

diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang 

kompleks menjadi sederhana namun selektif.  

Penyajian data pada masing-masing fokus penelitian yang mengarah 

pada pengambilan  kesimpulan sementara, yang kemudian menjadi 

temuan penelitian. Misalnya, penyajian data pada fokus peran 
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kepemimpinan Kepemimpinan Kiai Manshur dalam Mencetak Santri 

Anfa’linnas. Disini peneliti membuat teks naratif yang mempunyai satu 

kesatuan berdasarkan data yang ditemukan serta terseleksi di lapangan.   

Di samping penyajian data melalui teks naratif, juga akan digunakan 

matriks atau bagan-bagan yang akan mempermudah peneliti untuk 

membangun hubungan atara teks yang ada. Dengan menggunakan hal ini, 

maka peneliti akan dimudahkan dalam merancang dan menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami. Sehingga 

peneliti dapat melakukan penyederhanaan data untuk memudahkan 

penarikan kesimpulan dari data yang ditemukan.  

c) Penarikan kesimpulan/Verifikasi 

Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Sejak pengumpulan data peneliti berusaha mencari makna atau 

arti dari simbol-simbol, mencatat, keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, 

dan alur sebab akibat yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat simpulan-

simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menuju ke yang 

spesifik/rinci. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah 

pengumpulan data selesai. 

 


