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BAB II
METODE PENELITIAN

Kerangka Teoritis
Teori Resepsi Islam terhadap Modernitas oleh Clinton Benneth
Mengutip dari Islam in Modern History karya Wilfred Cantwell Smith, Clinton Benneth menjelaskan bahwa dunia Islam telah mengalami dinamikanya sendiri dalam menghadapi dunia modern. Baginya, Islam sedang menghadapi tantangan yang fundamental ketika ia memasuki dunia modern ini. Dari itu, terdapat keragaman pandangan Muslim terhadap dunia modern yang kemudian bermuara kepada keragaman resepsi mereka terhadap modernisasi ini. Benneth kemudian menjelaskan ada 4 kategori dalam hal ini.
Kelompok pertama ia sebut sebagai traditionalist. Kelompok ini menghindari diri dari pengaruh dunia Barat. Di samping itu, mereka berusaha untuk menegakkan kembali institusi-institusi Islam, ajaran Islam yang murni, bersih dari perubahan dan pengaruh-pengaruh belakangan. Mereka mengadvokasi berdirinya kembali pemerintahan Islam. Namun begitu, mereka berusaha untuk tidak terlibat begitu banyak dalam dunia perpolitikan.
Kelompok kedua ia sebut sebagai neo-traditionalist. Kelompok ini tidak menolak mentah-mentah perkembangan dan teknologi dari barat. Mereka  menerima modernisasi dengan catatan menolak ‘taqlid’ buta terhadap westernisasi. Akan tetapi, dalam pemahaman keagamaan, mereka masih menafsirkan teks agama dalam parameter konservative seperti persoalan hukum potong tangan, dan sebagainya.
Kelompok ketiga adalah radical revisionist, yang ia alamatkan salah satunya kepada kelompok jihadis Islam. Kelompok ketiga ini menganggap Barat, dengan motor media, ekonomi, dan budaya, sedang melakukan penyerangan terhadap Islam. Mereka mengkampanyekan penegakan kembali negara Islam dan membangun kekuatan untuk memerangi Barat. Disamping itu, mereka juga menentang pemerintahan Islam yang mendukung atau bekerja sama dengan Barat.
Kelompok keempat disebut modernist. Kelompok ini berpegang pada aspek esensial, aspek prinsipil yang tidak bisa berubah-ubah dalam Islam. Mereka menerima penafsiran kontekstual. Penafsiran teks agama, penerapan hukum agama, pelaksanaan kegiatan keagamaan masa lalu dianggap sebagai inspirasi untuk membangun Islam partikular ala masa kini. Clinton Benneth, Muslim and Modernity: An Introduction ..., 18-20. 
	Teori Motivasi Maslow

Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, yang kemudian dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow. 5 item tersebut dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks. 5 hierarki tersebut adalah:
	Kebutuhan fisiologikal (physiological needs) seperti lapar, haus, istirahat, dan sebagainya. 

Kebutuahan keamanan (safety needs), baik pada aspek fisik, begitu juga pada aspek psikologi dan intelektualitas.
Kebutuhan akan kasih sayang (love needs)
Kebutuhan akan harga diri (esteem needs)
Aktualisasi diri (self actualization)
Kelima kebutuhan tersebut disebut sebagai hierarki karena perjenjangannya bersifat nyata. Seseorang tidak akan mencari kebutuhan kedua terlebih dahulu jika kebutuhan pertamanya sedang mengalami krisis. Akan tetapi, perjenjangan ini bukan berarti bahwa harus memenuhi kebutuhan pertama secara sempurna baru menuju kebutuhan kedua.
	Teori Estetika

Teori selanjutnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah estetika. Istilah Estetika baru muncul pada tahun 1750 oleh seorang filsuf minor yang bernama Alexander G. Baumgarten (1714-1762). Istilah itu dipungut dari bahasa Yunani kuno, aisthetika, yang berarti kemampuan melihat lewat penginderaan. Baumgarten menamakan seni itu sebagai pengetahuan sensoris, yang dibedakan dengan logika yang dinamakannya pengetahuan intelektual. Tujuan estetika adalah keindahan, sedangkan tujuan logika adalah kebenaran. Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, (Bandung: ITB Press, 2000), hlm. 25.
Estetika adalah salah satu cabang filsafat. Secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana bisa terbentuk, dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Pembahasan lebih lanjut mengenai estetika adalah sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris, yang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Estetika merupakan cabang yang sangat dekat dengan filosofi seni. Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis dalam membentuk suatu karya, namun perubahan pola pikir dalam masyarakat akan turut mempengaruhi penilaian terhadap keindahan. Lihat lebih jelasnya dalam Louis Osgood Kattsoff, Elements of Philosophy (New York: Ronald Press Company, 1953). Misalnya pada masa romantisme di Perancis, keindahan berarti kemampuan menyajikan sebuah keagungan. Pada masa realisme, keindahan berarti kemampuan menyajikan sesuatu dalam keadaan apa adanya. Pada masa maraknya de Stijl di Belanda, keindahan berarti kemampuan mengkomposisikan warna dan ruang dan kemampuan mengabstraksi benda.  William Darrach Halsey dan Emanuel Friedman, Collier's Encyclopedia, with Bibliography and Index, Volume 1 (New York: Macmillan Educational Company, 1986) 
Perkembangan lebih lanjut menyadarkan bahwa keindahan tidak selalu memiliki rumusan tertentu. Berkembang sesuai penerimaan masyarakat terhadap ide yang dimunculkan oleh pembuat karya. Karena itulah selalu dikenal dua hal dalam penilaian keindahan, yaitu the beauty, suatu karya yang memang diakui banyak pihak memenuhi standar keindahan dan the ugly, suatu karya yang sama sekali tidak memenuhi standar keindahan dan oleh masyarakat banyak biasanya dinilai buruk, namun jika dipandang dari banyak hal ternyata memperlihatkan keindahan. Keindahan seharusnya sudah dinilai begitu karya seni pertama kali dibuat. Filsuf Plato menentukan keindahan dari proporsi, keharmonisan, dan kesatuan. Sementara Aristoteles menilai keindahan datang dari aturan-aturan, kesimetrisan, dan keberadaan.  Lihat misalnya dalam Theodor W. Adorno, Aesthetics Theory (Continuum, 2004), hlm. 1, 60, dan 180. Lihat juga Jerome Stolnitz, Encyclopedia of Philosophy (New York: Macmillan Reference USA, 2006)
Estetika memiliki banyak definisi. Berikut pengertian estetika dan lingkupnya dapat dicermati di bawah ini: 
	Estetika adalah segala sesuatu dan kajian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seni.
	Estetika merupakan suatu telaah yang berkaitan dengan penciptaan, apresiasi, dan kritik terhadap karya seni dalam konteks keterkaitan seni dengan kegiatan manusia dan peranan seni dalam perubahan dunia.
	Estetika merupakan kajian filsafat keindahan dan juga keburukan.
	Estetika adalah segala hal yang berhubungan dengan sifat dasar nilai-nilai nonmoral suatu karya seni.
	Estetika merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan proses penciptaan kaya estetis.
	Estetika adalah fisafat yang membahas esensi dari totalitas kehidupan estetik dan artisrtik yang sejalan dengnan zaman.Jerome Stolnitz, Encyclopedia of Philosophy (New York: Macmillan Reference USA, 2006)

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih satu pengerian yang dewasa ini umum digunakan dan dipahami, yaitu yang menguraikan bahwa estetika adalah suati ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan, mempelajari semua aspek yang disebut keindahan.  Pengantar Estetika AA. Djelantik dalam Agus Sachari, Estetika (Bandung: Penerbit ITB, 2002).

Jenis dan Langkah-langkah Penelitian
Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan field reserach (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif dimana penulis akan mendeskripsikan fenomena penampilan estetis santri Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Al-Munawwir dan Ali Maksum dan melandaskan kajiannya kepada data-data yang didapatkan di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yaitu berorientasi pada faktual deskriptif objek penelitian, mendeskripsikan secara tepat dan akurat fenomena berpenampilan secara estetik para santri Pondok Pesantren Krapyak.
	Langkah-langkah Penelitian

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan para santri berkenaan dengan penampilan estetis. Selain itu, penulis juga melakukan observasi langsung di Pondok Pesantren Krapyak, menyaksikan bagaimana fakta yang sebenarnya terjadi dan bahkan berperan menjadi bagian dari para santri. Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi, baik dokumentasi tertulis maupun visual dengan menggunakan foto. 
Langkah selanjutnya yaitu mengolah data yang telah terkumpul. Untuk mengolah data-data tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan realitas empiris dari objek kajian dan memeriksa secara konseptual objek yang dikaji dan diklasifikasikan dengan permasalahan untuk menemukan kejelasan atas realitas yang sebenarnya. 

