
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif  dekstriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-

kata, gambar bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana 

dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000), penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data dekstriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi, Samsu (2017) menyatakan bahwa fenomenologi merupakan 

ilmu pengetahuan yang menggambarkan apa yang tampak mengenai suatu 

gelaja atau fenomena yang pernah terjadi sehingga menjadi pengalaman 

manusia sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial 

budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi.  

  Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mempelajari tentang 

tindakan dan kata-kata untuk mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh 

subyek penelitian secara menyeluruh guna mendapatkan informasi tentang 

Pola pembinaan membaca Al-Qur’an santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas 

Lambuya Kabupaten Konawe 

 

 

 



 

3.2.Lokasi 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-IkhlasLambuya desa 

Amberi kecamatan Lambuya kabupaten Konawe, Pemilihan lokasi penelitian 

didasarkan atas pertimbangan peneliti pada saat melakukan observasi pra-

penelitian dimana peneliti melihat proses pembinaan membaca Al-Qur’an 

santri Pondok Pesantren Al-Ikhas Lambuya Kabupaten Konawe 

3.2.2. Waktu penelitian 

Penelitian ini di laksanakan selama 2 bulan mulai tanggal 29 mei 

2021-29 juli 2021 

3.3.Data dan Sumber Data 

3.3.1 Data dan Sumber Data 

3.3.1.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan jenis data 

menjadi duabagian yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

informan ataudata dari hasil wawancara dengan narasumber saat 

diadakan penelitian yang dalam hal ini Pimpinan Pondok, Pembina 

Pondok, dan  Santri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga 

kita tinggalmencari dan mengumpulkan.Datasekunder merupakan 



 

data yang tidak langsung diambil dari para informan akan tetapi 

melalui dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

yang berupa dokumentasi penting menyangkut profil sekolah, data 

tenaga pendidik dan kependidikan, data santri, data prestasi santri 

serta unsur penunjanglainnya.(Jonathan Sarwono,) 

3.3.2  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. Santri 

3.4 Tehnik pengumpulan data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1. Observasi 

 Observasi adalah salah teknik pengumpulan data yang mengharuskan 

peneliti turun langsung ke lapangan sebagai proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta merekam perilaku yang diteliti secara sistematis untuk suatu 

tujuan. observasi suatu kegiatan mencari data yang digunakan untuk 

memberikan kesimpulan atau hipotesis dalam suatu persoalan (Herdiansyah. 

2015, h.131). 



 

 Metode observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data 

tentang Model pembinaan membaca Al-Qur’an santri Pondok Pesantren Al-

Ikhlas Lambuya Kabupaten Konawe. 

3.4.2. Tekhnik Wawancara 

 Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada 

dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali apa yang 

diketahui dan dialami subjek yang diteliti dan bahkan peneliti dapat 

mendalami informasi yang tersembunyi jauh dalam diri subjek penelitian. 

Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang 

bersifat lintas waktu. (Ghony&Almanshur, 2017, h.176). 

  Adapun informan dalam penelitian ini antara lain : 1) Pimpinan 

Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuy 2) Guru/Pembina PondokPesantren Al-

Ikhlas Lambya untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan membaca Al-

Qur’an, 3) SantriPondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya untuk  mengetahui apa 

saja yang dirasakan ketika proses pembinaan membaca Al-Qur’an. 

3.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar 

yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian 

(Sugiyono. 2014, h. 326). 

Adapun dokumen yang dibutuhkan dan akan dicari dalam penelitian 

ini antara lain : 1) Suasana pembinaan membaca Al-Qur’an Pondok Pesantren 



 

Al-Ikhlas Lambuya. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pembinaan 

membaca Al-Qur’an santri pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengancara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

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

pola, memilih mana yang penting danyang akan dipelajari, dan membuat 

kesmpulan sehingga mudah dipahami oleh dirisendiri dan orang lain. 

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. Komponen dalam analisis data yaitu: 

3.5.1 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-IkhlasLambuya. 

3.5.2 Penyajian Data 

 



 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakuka dalam 

bentukuraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan 

sejenisnya. 

3.5.3 Verifikasi Atau Penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, danakan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan padatahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saatpeneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel 

3.6.Pengecekan keabsahan data 

Menurut Sugiyono (2008) dalam penelitian kualitatif  perlu ditetapkan 

pengujian keabsahan data untuk menghindari data bias atau tidak valid. 

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

diluar data itu dan untuk keperluan pengecekan atau perbandingan dengan 

kata tersebut. Dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu (h. 273-274). 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, 

yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi ini selain   

digunakan untuk mengecek kebenaran data juga digunakan untuk 

memperkaya data. 



 

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tiga macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik dan triangulasi waktu: 

3.6.1. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan dan mengecek 

kembali tingkat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian melalui beberapa sumber , yaitu dengan 

mngajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

3.6.2. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda.  

3.6.3. Triangulasi waktu dilakukan untuk membuktikan apakah data yang 

diperoleh dapat konsisten pada waktu yang berbeda 

 


