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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dengan jenis

penelitian kualitatif yaitu menjelaskan tentang eksistensi Pondok Pesantren

Al-Muhajirin Darussalam yang mencakup peranan, tujuan, tipologi dan unsur-

unsur yang ada di dalam pondok. Disamping itu adalah menjelaskan strategi

pimpinan pondok dalam mengembangkan Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Darussalam,  termasuk pendidikan karakter bagi santri dalam hubungannya

dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama santri, serta lingkungan berdasarkan

pengamatan peneliti, hasil wawancara dengan pimpinan pondok, asatidz, santri

serta masyarakat.

Pendekatan kualitiatif tersebut, digunakan untuk memperhatikan,

mengamati fakta, gejala-gejala, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan

secara langsung.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sebagai key informan, yaitu pada saat awal

menyampaikan maksud atau tujuan kedatangan yaitu melakuan penelitian sambil

menunjukkan surat  izin penelitian, kemudian meminta izin untuk wawancara

baik dengan pimpinan pondok, asatidz, santri serta masyarakat, lalu mengamati

secara langsung di lapangan terkait dengan eksistensi Pondok Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam baik yang menyangkut peranan pondok, tujuan, tipologi
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dan unsur-unsur yang ada di dalam pondok. Juga mengamati secara langsung

strategi pimpinan pondok dalam mengembangkan Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Darussalam,  termasuk pendidikan karakter bagi santri dalam hubungannya

dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama santri, serta lingkungan.

Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan Pondok Pesantren Al Muhajirin

Darussalam ini telah menerapkan pengajian kitab-kitab kuning, amaliah-amaliah

wajib maupun sunnah, dan khidmat di Pondok Pesantren. Atas pertimbangan

tersebut, peneliti berasumsi bahwa Pondok Pesantren ini telah layak untuk

dijadikan obyek penelitian. Penelitian ini di laksanakan selama empat bulan, yaitu

mulai bulan Januari sampai dengan April 2020. Dimana kehadiran peneliti adalah

sebagai key instrumen.

C. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini, dilihat dari sifatnya merupakan data

kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik

pengambilan informan (sumber data) yang didasarkan dengan pertimbangan

tertentu.98 Dengan kata lain, informan tersebut di anggap mengetahui tentang apa

yang diharapkan peneliti, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi

obyek/situasi yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan

pondok, asatidz atau guru, santri, masyarakat serta peneliti sendiri sebagai key

informan.

98 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif,
Kombinasi,Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi, (Bandung: Alfabeta, 2014),h. 368
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Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan

sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari

informan penelitian melalui wawancara dengan pimpinan pondok, asatidz,

santri, masyarakat serta peneliti sendiri sebagai key informan.

2.    Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak

langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. 99 Sumber data

sekunder tetap peneliti perlukan sebagai upaya memperkuat temuan pada data

primer. Pada penelitian ini sumber data sekunder diambil dari  dokumen yang

berkaitan dengan profil Pondok Pesantren Al-Muhajiirin.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti langsung terjun ke lapangan

(field Research), agar  mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan

yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu

penelitian ini menggunakan teknik :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan

sistematika fenomena data yang diselidiki. Menurut Cartwright dalam

Herdiansyah menyatakan bahwa observasi adalah suatu proses melihat,

99 Sifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007).h.91
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mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu

tujuan tertentu. 100

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui teknik Participant

Observation yakni peneliti melakukan pengamatan murni secara langsung

terhadap fenomena yang diteliti dengan cara melibatkan diri dan bergaul sambil

berbincang-bincang secara tidak formal dengan situasi percakapan yang ditandai

dengan sepontanitas, yang terkait dengan fokus persoalan yang diteliti yakni

eksistensi pondok, stategi pimpinan serta pendidikan karakter bagi santri.

a) Interview ( wawancara )

Interview menurut Gordon sebagaimana diungkapkan oleh Herdiansyah

bahwa “Interview is conversation between two people in which one person tries to

direct the conversation to obtain information for some spesific purposes. 101

definisi tersebut dapat diartikan bahwa wawancara merupakan percakapan antara

dua orang yang salah satunya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan

informasi untuk suatu tujuan tertentu.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi

tentang eksistensi Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam yang mencakup

peranan, tujuan, tipologi dan unsur-unsur yang ada di dalam pondok. Juga strategi

pimpinan pondok dalam mengembangkan Pondok Pesantren Al-Muhajirin

Darussalam,  termasuk pendidikan karakter santri dalam hubungannya dengan

Allah Swt, diri sendiri, sesama santri, serta lingkungan.

b) Studi Dokumen

100 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu – ilmu sosial, ( Jakarta:
Salemba Humanika,2010),h.131.

101 Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2010, h.118
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Studi dokumen adalah salah suatu metode pengumpulan data dengan

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri

atau oleh orang lain tentang subyek. Menurut Sugiyono dokumen merupakan

catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

atau karya-karya monumental dari seseorang. 102 Pada penelitian ini, peneliti

melakukan penelusuran dokumen dan manuskrip yang dimiliki Pondok Pesantren

Al Muhajirin Darussalam. Studi dokumen ini dilakukan untuk mendukung dan

mengoreksi kebenaran data melalui kedua teknik di atas yakni observasi dan

wawancara.

Teknik ini memegang peranan penting dalam rangka menunjang teknik

yang lain bagi peneliti untuk memperoleh data. Beberapa dokumaen yang peneliti

pelajari tentunya dokumen yang memiliki relevansi bagi kebutuhan penelitian

baik berupa sarana dan prasarana, jumlah ustadzz, jumlah santri, kurikulum yang

digunakan, kegiatan ekstra kulikuler, dan dokumen lainnya yang ada di Pondok

Pesantren Al Muhajirin Darussalam.

E Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

102 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,
Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h.396.
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memilih mana yang penting dan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 103

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman  terdiri atas empat

tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data,

tahap kedua adalah tahap reduksi data, tahap ketiga adalah tahap display data,

tahap keempat adalah tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai macam data yang

berkaitan dengan eksistensi Pondok Pesantren, strategi pimpinan pondok dalam

mengembangkan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam, serta pendidikan

karakter santri. Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat

penelitian, dan bahkan pada akhir penelitian. Criswell sebagaimana dikutip oleh

Haris Herdiansyah  menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya sudah

berfikir dan melakukan analisis ketika penelitian kualitatif baru dimulai. 104

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan

studi dokumen.

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 105 Dengan

demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan

103 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,
Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h.402

104 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.164
105 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,

Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h 405
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta

mencarinya bila diperlukan.

Mereduksi data penelitian yang diperoleh ini merupakan  kegiatan tindak

lanjut dari kegiatan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Pada intinya peneliti menganalisis dan menentukan item-item penting hasil

temuan lapangan atas merangkumnya menjadi sebuah catatan data penelitian.

Setelah data penelitian yang diperoleh dari lapangan terkumpul, proses Data

Reduction terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang

sesuai dengan data yang tidak sesuai. Data yang peneliti seleksi adalah data yang

berasal dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi

dokumen yang terkait.

c. Data Display ( Penyajian Data )

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi,

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka secara tidak langsung data

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah

dipahami. 106

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono

menyatakan bahwa : The most frequent from of display data for qualitatife

research data in the tast has been narative text. Yang paling sering digunakan

106 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,
Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h.408.
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untuk menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat

Naratif. 107

Data yang peneliti sajikan merupakan hasil dari reduksi data. Dengan kata

lain,data tersebut merupakan data yang sudah dipilah-pilih sesuai dengan data

yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data tersebut peneliti

sajikan.

Pada penelitian ini, peneliti menyajikan seluruh data secara naratif yang

terkait dengan eksistensi pondok, strategi pimpinan serta pendidikan karakter

santri di Pondok Pesantren Al Muhajirin Darussalam.

d. Kesimpulan/Verifikasi Data

Langkah yang terakhir dari rangkaian analisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulannya menjurus kepada jawaban

dari pertanyaan penelitian yang di ajukan sebelumnya dan mengungkap “ What”

dan “ How “ dari penelitian.

Pada penelitian ini kesimpulan yang ditarik adalah mengenai jawaban atas

pertanyaan tentang eksistensi pondok, strategi pimpinan serta pendidikan karakter

santri di Pondok Pesantren Al Muhajirin Darussalam.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono bahwa pengujian keabsahan data dilakukan dengan

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang telah ada untuk kepentingan

pengecekan data. 108

107 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,
Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h.408.
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Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji

kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dalam bentuk perpanjangan

pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif.

1. Pengecekan Peningkatan Ketekunan Pengamatan

Peningkatan ketekunan pengamatan dalam penelitian ini di lakukan

melalui pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap

subyek penelitian. Melalui cara tersebut maka kepastian data serta urutan

peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis. 109

Kegiatan peningkatan ketekunan pengamatan pada penelitian ini lebih

ditekankan pada pengamatan tentang eksistensi pondok, strategi pimpinan serta

pendidikan karakter santri di Pondok Pesantren Al Muhajirin Darussalam.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam menguji kredibilitas merupakan usaha untuk

pengecekan data dari berbagai subyek penelitian, dengan berbagai cara dan

berbagai waktu.110 Triangulasi merupakan bagian dari pengecekan tingkat

kepercayaan data di samping itu juga dapat mencegah subyektifitas peneliti.

Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan:

a. Triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

108 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,
Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h.374.

109 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,
Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h437.

110 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,
Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h 439..
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b. Triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek

data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 111

Untuk menguji kredibilitas hasil penelitian di Pondok Pesantren Al

Muhajiri Darussalam peneliti menggunakan teknik triangulasi, pengecekan data

melalui teknik triangulasi dilakukan untuk data yang berhubungan dengan

eksistensi pondok, strategi pimpinan serta pendidikan karakter santri.

3. Analisis Kasus Negatif

Pada penelitian ini kasus negatif yang dimaksud adalah kasus yang tidak

sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga waktu tertentu. Oleh karena

itu, untuk meningkatkan kredibilitas data terhadap kasus negatif yang dianalisis

dalam penelitian ini berkaitan dengan eksistensi pondok, strategi pimpinan

pondok serta pendidikan karakter.

a. Member Check

Pelaksanaan member check pada penelitian ini dilakukan melalui cara peneliti

kembali menemui informan dalam hal ini pimpinan pondok asatidz, santri serta

masyarakat untuk menyampaikan hasil temuan penelitian dengan tujuan

mengecek kembali kebenaran data di lapangan. Adapun data yang dicek

kembali adalah data yang berkenaan dengan eksistensi Pondok Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam yang mencakup peranan, tujuan, tipologi dan unsur-

unsur yang ada di dalam pondok. Disamping itu, strategi pimpinan pondok

serta pendidikan karakter bagi santri.

111 Sugyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kmbinasi,
Penelitian tindakan, Penelitian evaluasi....,h 440..


