BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di desa Cukir kecamatan Diwek kabupaten
Jombang tepatnya di Pondok Pesantren Tebuireng jalan Irian Jaya tromol pos 5
Tebuireng Jombang dan sekitarnya.
3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif.

Menurut

Kuncoro

(2003:75)

penelitian

deskriptif

meliputi

pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai
status terakhir dari subyek penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk
memperoleh deskripsi data yang mampu menggambarkan komposisi dan
karakteristik dari objek yang diteliti. Riset deskriptif berasal dari to describe (kata
kerja

dalam

bahasa

inggris)

berarti

menggambarkan,

bertujuan

utama

menggambarkan sesuatu. Penelitian deskriptif menurut Arikunto (2002:9) adalah
penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel
masa lalu dan sekarang. Menurut Nazir (2003:64) penelitian deskriptif adalah
suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian
sehingga metode akan mengadakan akumulasi data dasar saja. Sehingga tujuan
dari penelitian deskriptif adalah gambaran atau lukisan secara sistematis, factual,
dan akurat dengan fakta-fakta, sifat-sifat mengenai fenomena yang diselidiki. Jadi
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dalam penelitian ini, peneliti berupaya memberikan gambaran secra sisitematis,
factual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada berdasarkan objek yang diteliti.
3.3. Data dan Jenis Data
Dalam penelitian kualitatif menyajikan tiga jenis data. Pertama, data yang
diperoleh melalui wawancara yang mendalam (indepth) dengan menggunakan
pertanyaan open-ended. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan
dan pengetahuan. Kedua, data yang diperoleh melalui pengamatan (observation).
Data yang diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap,
tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain. Ketiga, adalah
dokumen. Dokumen berupa material yang tersimpan. Dokumen dapat berupa
memorabilia atau korespondensi. (Patton, 2002:74).
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi.
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui tulisan (Arikunto,
2006:158). Pengamatan dengan berpartisipasi (Participant Observation), dalam
observasi peneliti mengamati jumlah peagang yang meningkat setelah adanya
Wisata Religi Makam KH.Abdurrahman Wahid. Wawancara mendalam (Indepth
Interview), dalam wawancara peneliti mencari informan yang terkait dengan
Wisata Religi Makam KH.Abdurrahman Wahid. Data adalah kata-kata yang
diucapkan atau ditulis dan perilaku. Alat pengumpul data adalah peneliti sendiri.
Sumber data adalah manusia (hasil pengamatan partisipasi dan wawancara
mendalam) dan non manusia (dokumen, catatan).
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3.5. Metode Analisis Data
Induktif, data dianalisis secara deskriptif yang sebagian besar dari
wawancara dengan informan yang terdiri dari; pedagang, penpekerjas Pondok
Pesantren, Santri, Pejabat sekitar, penduduk sekitar
catatan

pengamatan;

catatan

dianalisis

untuk

sebagai responden dan

memperoleh

tema

yang

dideskripsikan dan diilustrasikan, termasuk kutipan-kutipan dan rangkuman dari
dokumen.

