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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan 

mendekripsikan secara konferhensif dan mendetail tentang pola pengasuhan santri 

dalam pendidikan karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin, Sulawesi Tenggara. Dan sebagai sasaran analisis penelitian ini 

mencakup pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 

program dan kegiatan yang diterapkan di Pondok tersebut. 

Maka, Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif, sebagaimana pendapat Lexy J.Moleong, bahwa: 

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiyah”.
1
 

 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang diterapkan untuk mencari 

serta menganalisis kegiatan-kegiatan maupun fenomena yang terjadi di lapangan. 

Yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepasi dan pemikiran orang baik secara 

                                                             
1
 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), h.60. 
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individu maupun kelompok.2 Dalam pandangan yang lain Nuruz Zuhriah 

menyadur pendapat Bogdan Taylor yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang mengahasilkan data secara deskriptif yang berupa 

kata-kata yang tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang 

dipahami.
3
 

Pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang digunakan oleh peneliti dalam 

kasus ini guna memudahkannya dalam menganalisis dan mempertanggung 

jawabkan temuaan. Dengan alasan bahwa penelitian kualitatif berpijak pada 

konsep naturalistic, berdimensi jamak, kesatuan utuh, terbuka dan berubah, 

selanjutnya bahwa setting penelitian kualitatif bersifat alamiyah, dan terakhir 

bahwa hasil penelitian kualitatif berupa deskripsi, interprestasi, tentatif dan 

situasional.
4
 

Studi kasus menjadi pilihan peneliti sebagai jenis penelitiannya, yaitu 

dengan mendeskripsikan suatu latar objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan 

mendalam dan hanya difokuskan pada satu fenomena yang dalam hal ini fokus 

pada manajeman pengasuhan santri dalam pendidikan karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Studi kasus merupakan metode penelitian yang memusatkan 

perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, serta subjek yang 

diselidiki terdiri dari satu kesatuan kasus.
5
 

                                                             
2
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), h.94. 
3
 Nuruz Zuhriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), h.92. 
4
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian…,h.15. 

5
 Winarno Surahman, Pengatar Penelitian Ilmiyah; Dasar metode dan Teknik, (Bandung: 

Transito, 1994), h.143. 
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Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang suatu 

aspek lingkungan sosial termasuk manusia sebagai objek di dalamnya, sehingga 

dapat dilakukan terhadap individu, kelompok manusia, atau lingkungan hidup dan 

lain-lain. Maka bahan-bahan dalam jenis penelitian ini dapat diperoleh dari 

sumber-sumber seperti laporan pengamatan, catatan pribadi, laporan atua 

keterangan dari orang yang banyak tahu tentang hal tersebut.
6
 

Dengan menelaah secara komperhensif, mendetail dan mendalam dalam 

penelitian ini. Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi 

kasus sebagai jenis penelitiannya dalam judul Pola Pengasuhan Santri dalam 

Pendidikan Karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin, guna memperoleh data-data secara komperhensif dan maksimal. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

Riyadhatul Mujahiddin yang terletak di desa Pudahoa, Kecamatan Mowila, 

Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses penelitian 

dilaksanakan setelah disetujuinya proposal ini dalam sidang proposal di program 

pascasarjana manajemen pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari. Dipilihnya lokasi ini untuk melakukan penelitian berdasarkan pada 

alasan sebagaimana berikut: 

                                                             
6
 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2002), h.27. 
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 Pertama, Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah Pondok 

Pesantren tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1926, selama 91 tahun 

berdirinya pondok ini tidak pernah mengubah pola pengasuhan terhadap santri-

santrinya dan tetap konsisten pada nilai-nilai pondok. Dan Pondok Modern 

Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin merupakan satu dari 19 pondok 

cabang pertama yang berdiri di luar pulau jawa yang tidak terpisahkan dari 

metode dan kurikulum dari Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai pusatnya. 

Kedua, Pembinaan dan pendidikan di dalamnya dilaksanakan selama 24 

jam ditujukan untuk membina akademis, karakter dan kepribadian santri. Dengan 

pola inilah Pengasuhan santri sebagai bagian di dalam struktur Pondok Modern 

Darussalam Gontor bertanggung jawab untuk memenej sesuai dengan nilai-nilai 

pondok. 

Ketiga, Totalitas menjadi ciri khas dari pembinaan dan pendidikan 

karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor dengan penerapan disiplin yang 

ketat tanpa pilih kasih sehingga mampu menciptakan lingkungan yang menunjang 

pendidikan tersebut, dan para santri dibebaskan dalam memilih berbagai macam 

kegiatan-kegiatan selama mereka mampu mengikutinya karena mereka 

merupakan subjek dari pendidikan karakter itu sendiri. 

Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin, Sulawesi Tenggara tentang Manajemen Pengasuhan Santri dalam 

Pendidikan Karakter yang ditinjau dari aspek perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 
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C. Kehadiran Peneliti 

Peneliti merupakan bagian utama dari instrument penelitian yang wajib 

hadir secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data khususnya dalam 

penelitian kualitatif yang segala sesuatu di dalamnya belum mempunyai bentuk 

yang pasti. Latar belakang masalah, fokus, prosedur penelitian data yang 

digunakan, hipotesa hingga pada hasil yang diharapkan tidak dapat ditentukan 

secara pasti dan jelas sebelumnya, hal ini berkembang sepanjang penelitian ini. 

Dengan keadaan yang tidak pasti dan jelas ini tidak ada pilihan kecuali peneliti 

terjun langsung ke lapangan dan menjadi bagian dalam menghadapi 

ketidakpastian tersebut.
7
 

Berdasarkan pada uraian singkat diatas, maka kehadiran peneliti sebagai 

instrument sekaligus menjadi bagian penting dalam proses penelitian. Oleh karena 

itu, peneliti melakukan langkah-langkah sebagaimana berikut: 

1. Sebelum menuju objek penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta surat 

izin penelitian dari kampus Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kendari yang ditujukan kepada pimpinan/pengasuh pondok 

2. Peneliti bertemu dengan Pengasuh Pondok untuk menyerahkan surat izin 

penelitian dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian 

3. Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin 

secara formal maupun semi formal memberitahukan kepada Pengasuhan 

Santri tentang adanya penelitian yang dilakukan peneliti, untuk membantu 

                                                             
7
 Nasution, Metode Penelitian…, h.55. 
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memberikan informasi selengkap-lengkapnya apa yang dibutuhkan 

peneliti. 

4. Melakukan Observasi lapangan untuk memahami latar penelitian yang 

sebenarnya. 

5. Membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan peneliti dengan 

subyek penelitian. 

Maka kehadiran peneliti sangat diperlukan sebagai instrument utama 

sangat penting sebagai tindakan langsung untuk merencanakan, memberikan 

tindakan, mengumpulkan data, menganalisis data dan sebagai pelapor hasil 

penelitian. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data merupakan hal yang sangat penting dalam memaparkan suatu 

permasalahan dan data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian atau 

membentuk hipotesan yang sudah dirumuskan. Artinya bahwa data merupakan 

kumpulan fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi, 

sedangkan informasi merupakan hasil pengolahan data untuk suatu keperluan. 

Dan sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.
8
 

Sesuai dengan fokus penelitian, data yang dikumpulkan adalah data yang 

berkaitan dengan manajemen pengasuhan santri, pendidikan karakter dan kegiatan 

ekstrakurikuler di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 maka, sumber data yang 

                                                             
8
 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h.158. 
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dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder.
9
 

Untuk memperoleh sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti 

menggali langsung kepada informan di lapangan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu informan tersebut dipilih dengan tujuan dan pertimbangan orang-

orang tersebut memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang apa yang diteliti. 

Maka sumber data primer tersebut berasal dari wawancara peneliti dengan 

pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin, staf 

pengasuhan santri, para guru/ustadz dan perwakilan santri yang dianggap 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Dengan demikian data primer dalam penelitian ini merupakan semua data 

yang diperoleh di lapangan baik dalam bentuk data, dokumen dan bersumber dari 

hasil wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap memahami masalah yang 

diteliti sekaligus mengumpulkan sejumlah data yang ditemukan langsung di 

lapangan selama kegiatan observasi. 

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 

langsung memberikan informasi kepada peneliti, misalnya melalui dokumen atau 

melalui orang lain, portal online, dsb.
10

 Selain itu pula sumber lain yang dapat 

menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen pendukung dan dokumentasi 

                                                             
9
 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 170. 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h.137. 
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kegiatan penting di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Dan pada akhirnya kedua sumber data tersebut primer dan sekunder 

kemudian dikomparasikan untuk dianalisa dengan tetap mengutamakan substansi 

data primer. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

metode multi-teknik, yaitu observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi 

untuk memperoleh data-data yang valid dan berkualitas. Hal ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan kesatuan data dan kesimpulan. Maka, peneliti 

menjabarkannya metode pengumpulan data yang dilakukannya sebagaimana 

berikut:  

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala subyek yang 

diselidiki.
11

 Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang 

ada pada subyek penelitian. Metode observasi yang dilakukan adalah observasi 

partisipan, yakni pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut bagian atau 

melihatkan diri dari dekat situasi obyek yang diselidiki. 
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 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian…,h.147. 
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Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana manajemen 

pengasuhan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin dalam mengimplemtasikan pendidikan karakter melalui kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler. Metode ini pula digunakan untuk mencocokkkan data 

yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan 

teknik percakapan dilakukan dua pihak untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara.
12

 Hal mendasar dari proses ini adalah menggali informasi tentang 

pengalaman mereka dalam berinteraksi selama proses pendidikan di dalam 

pondok pesantren. 

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari Pengasuh Pondok 

Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin, staf pengasuhan santri, 

guru dan santri-santri yang dianggap berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini 

khususnya tentang manajemen pengasuhan santri dan pembentukan karakter. 

Wawancara digunakan secara terstruktur artinya wawancara dengan perencanaan 

yang mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data-data. Namun disisi lain peneliti 

akan menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dengan bebas 

bertujuan untuk menghindari kecanggungan dalam menyampaikan pendapatnya.
13
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 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian…, h. 186. 
13

 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif), 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h.204. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang 

tertulis, maka metode dokumentasi merupakan metode dalam mencari data 

mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan harian, buku, surat 

kabar, majalah dan lain sebagainya.
14

 Adapun dokumentasi yang dimaksudkan 

peneliti adalah buku-buku yang berkaitan dengan manajemen pengasuhan santri, 

langkah-langkah pengasuhan santri, profil Pondok Modern Darussalam Gontor, 

keadaan santri, keadaan kehidupan dalam lingkungan Pondok Modern Darussalam 

Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin, sarana dan prasarana dan juga hal-hal yang 

dapat mendukung proses penelitian ini berlangsung. 

Tabel 2.0 : Prosedur Pengumpulan Data 

 

 

F. Prosedur Analisis data 

Prosedur analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

                                                             
14

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian…,h.206. 

No Data 
Prosedur Pengumpulan 

Data 

1. 

2. 

3. 

4. 

Profil Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kegiatan-Kegiatan Santri 

Daftar Guru 

Jumlah Santri 

Observasi 

Dokumentasi 

 

5. Manajemen Pengasuhan Santri; 

 Perencanaan 

 Pengorganisasian 

 Pelaksanaan 

 Pengawasan 

 Evaluasi 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

 

6. Pendidikan Karakter Wawancara Dokumentasi 
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dokumentasi.
15

 Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis secara 

bertahap dan berkelanjutan yang tepat dan relevan dengan pokok permasalahan. 

Proses ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum, selama dan 

setelah selesai di lapangan. Namun dalam prosesnya analisis data lebih difokuskan 

selam proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data itu berlangsung. 

Miles dan Hubberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan proses verifikasi data.
16

 

1. Pengumpulan Data 

Ini merupakan tahapan awal yang digunakan untuk memperoleh data 

dengan mengumpulkan data secara terus menerus sampai diperoleh gambaran 

utuh tentang objek penelitian 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlah cukup masih bersifat 

komplek dan rumit, untuk itu maka perlu dicatat secara terinci dan teliti. Maka, 

peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok dalam 

memfokuskan hal-hal penting yang kemudian dicari tema dan polanya. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya 
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 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian…, h.280. 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian…, h.92. 
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karena proses ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang objek 

penelitian.
17

 

Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi 

akan adanya reduksi data. Selama pengumpulan data berlangsung sudah terjadi 

tahapan reduksi, selanjutnya ringkasan, pengkodean dan penelusuran tema. Proses 

ini akan berkelanjutan sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan 

sampai pada proses akhir pembuatan penelitian. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Sebagaimana yang disadur sugiyono dari pendapat Miles 

dan Hubberman bahwa penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola 

yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
18

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk 

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

tetapi yang sering kali akan digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Proses ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, yang 

selanjutnya merencanakan berdasarkan data yang telah dipahami tersebut. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian…, h. 92. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian…, h. 95. 
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DATA COLLECTION 

DATA REDUCTION CONCLUSIONS 

DRAWING/VERIFYING 

DATA 

DISPLAY 

4. Kesimpulan (Verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu tinjauan ulan pada catatan-catatan 

dengan proses diskusi ataupun pengembangan pemikiran baik melalui teman 

sejawat ataupun dosen pembimbing. Selain itu kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat awal, karena dapat berubah-ubah atau tindakan 

penarikan kesimpulan bergantung pada bukti-bukti di lapangan.
19

 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan merupakan proses analisis 

data terakhir dan kesimpulan ini membutuhkan verifikasi selama penelitian 

berlangsung. Oleh karena itu, suatu kesimpulan ditinjau ulang dengan cara 

menverifikasi kembali catatan-catatan selam penelitian dan menentukan pola, 

tema, model, hubungan dan persamaan untuk ditarik sebuah kesimpulan. 

Maka, langkah-langkah untuk analisis dapat dilakukan sebagai berikut:
20

 

Tabel 2.1: Proses Analisis Data menurut Mile dan Huberman 
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 Sugiyono, Metode Penelitian…, h. 99-100. 
20

 M.B.Miles dan Huberman A.M, Qualitative Data Analysis, (California: Sage 

Publication, 1994), h.12. 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Guna mempertanggung jawabkan dan dapat dipercaya secara ilmiah atas 

data yang telah dihasilkan maka, peneliti melakukan proses pengecekan 

keabsahan data. Yaitu suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses 

perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas pada hasil akhir pada 

penelitian yang di lakukan. 

Dalam proses pengecekan keabsahan data ini, peneliti melakukan uji 

kredibilitas data dengan menggunakan teknik perpanjangan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan, peningkatan ketekunan peneliti dilakukan 

untuk menemukan ciri-ciri fenomena atua gejala sosial dalam situasi yang sangat 

relevan, sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian secara rinci dan 

mendalam. 

Metode lain yang digunakan peneliti dalam proses pengecekan keabsahan 

data dengan menggunakan teknik diskusi bersama teman sejawat, hal ini bertujuan 

untuk melakukan diskusi secara analitik untuk mengecek keabsahan data 

penelitian ini sehingga data yang dikategorikan dalam penelitian ini diakui 

kemurniannya. 


