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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriftif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku yang dapat diamati.1 Penelitian deskriptif adalah suatu metode 

penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek 

penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang 

sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan 

pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat 

diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar 

merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba 

mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan 

penyusunan yang akurat.2  

Dalam penelitian ini penulis berusaha memahami dan menafsirkan makna 

suatu peristiwa interaksi  tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti sendiri. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

                                                 
1 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006) Cet II, h. 4 
2 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005) h 28 
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Lokasi dalam penelitian ini adalah merupakan tempat dimana peneliti 

dapat menangkap keadaan sebelumnya dari obyek yang akan diteliti. Oleh karena 

itu yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya yang terletak di Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan terhitung setelah pelaksanaan 

seminar proposal.   

 
C. Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan jenis data menjadi dua 

bagian yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau 

data dari hasil wawancara dengan narasumber saat diadakan penelitian 

yang dalam hal ini kepala madrasah, pembina pondok, guru-guru, santri 

dan orang tua santri.   

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal 

mencari dan mengumpulkan.3 Data sekunder merupakan data yang tidak 

langsung diambil dari para informan akan tetapi melalui dokumen.4 Data 

sekunder dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  berupa  dokumentasi 
                                                 

3 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2006), h. 123. 

4 Ibid, h. 137 
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penting  menyangkut  profil  sekolah,  data  tenaga  pendidik  dan 

kependidikan, data santri, data prestasi santri serta unsur penunjang 

lainnya. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana 

data diperoleh. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah: 

1. Pimpinan Pondok. 

2. Pembina Pondok. 

3. Guru 

4. Santri  

5. Orang Tua Santri.  

 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Metode ini bisa diartikan sebagai pengamatan dari pencatatan 

secara sistematis terhadap peristiwa yang diselidiki. Dalam arti luas 

observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Dengan metode ini peneliti mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini yang diamati adalah 

seluruh aktifitas pesantren, keadaan sarana dan prasrana serta hal lain yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  
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2. Tekhnik Wawancara (interview) 

Wawancara adalah dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.5  

3.  Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan dengan mempelajari 

dokumen, peraturan dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah 

penelitian dengan alasan metode ini lebih dapat dipertanggung jawabkan 

selain bersifat efektif dan efisien yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data 

tentang pondok pesantren yang berkaitan dengan pengelolaan pesantren 

dalam meningkatkan kualitas santrinya atau yang menunjang lainnya.  

 
E. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesmpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri dan orang lain.6   

                                                 
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 186 
6 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 

2008), cet.IV, h.244 
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Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan 

Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.7 Komponen 

dalam analisis data yaitu: 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dalam hal ini yang berkaitan dengan 

manajemen pengembangan kualitas santri di Pondok Pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. 

3. Verifikasi Atau Penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

                                                 
7 Ibid h .246-252 
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F. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian kebasahan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu: 

Teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 
di luar data yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau 
sebagai bahan pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan 
dan digunakan untuk mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, 
metode dan waktu.8 
 
Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. 

3. Triangulasi Waktu 

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, cara ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan wawancara dan observasi 

                                                 
8 Sanafiah Faisal, Metode Penelitian Sosial (Jakarta Erlangga, 2001), h.33. 
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dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid 

sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian.9 

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan ketiga  macam 

pengujian keabsahan data yang telah penulis jelaskan di atas, agar data yang 

penulis peroleh valid. 

                                                 
9Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian 

kualitatif." Jurnal Teknologi Pendidikan 10.1 (2010): 46-62.  
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