
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku dan 

keadaan yang diamati (Moleong, 2012:3). Hal ini relevan dengan pernyataan 

Kerlinger (1992:589), yaitu “qualitative research is a field study because it is 

conducted in the field where the participants are behaving naturally” Penelitian 

kualitatif adalah studi lapangan karena dilakukan di lapangan dimana para peserta 

berperilaku secara alami). Senada dengan pernyataan di atas, Gay, Mills & 

Airasian (2006:399) menjelaskan bahwa:  

”qualitaiive research is the collection, analysis and interpretation of 

comprehensive narrative and visual date in order to gain insights into a 

particular phenomenon of interest” (penelitian kualitatif adalah kumpulan, 
analisis dan interpretasi cerita yang menyeluruh dan menampilkan data 
agar memperoleh pengetahuan ke dalam sebuah fenomen fakta-fakta yang 
menarik). 
Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan 

fenomena atau karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu secara akurat. 

Tentunya dalam penelitian ini berkaitan dengan fokus dan rumusan yang menjadi 

garapan penelitian yakni berkenaan dengan manajemen kedisiplinan santri di 

pondok Pesantren At-Tarbiyah Kolaka. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren At-Tarbiyah Islamiyah 

Kolaka. Tempat ini merupakan pondok pesantren yang cukup popular di Kabupaten 

Kolaka dan banyak mengasuh santri baik dari tingkat MTs maupun MAN sehingga 

perlu untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana strategi manajemen kedisplinan 

yang dilaksanakan di pondok pesantren ini. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan kurang lebih 4 (empat) bulan mulai Januari-April 

hingga ketercukupinya data yang dibutuhkan. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder.  

3.3.1 Data Primer  

Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh 

secara langsung dari obyek penelitian atau sumber data yang dapat memberikan 

data penelitian secara langsung (Subagyo, 2004: 87). Data primer diperoleh secara 

langsung melalui wawancara dengan Pimpinan Pondok, Para Pembina, dan 

perwakilan Santriwan maupun santriwati Pesantren At-Tarbiyah Islamiyah 

Kolaka.  

3.3.2 Data Sekunder 

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

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Saifuddin, 1998: 91). 

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Data sekunder yang 



 
 
 

 

50 
 

digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dokumen, dan berkas lainnya 

yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

3.4.1 Metode observasi. 

Observasi adalah “kegiatan pemsuatan perhatian sesuatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, 

pendengaran, pengecapan (Suharsimi Arikunto, 2010: 133). Peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk 

memahami peristiwa sehingga mendapatkan data-data yang konkrit. 

Observasi dilakukan pada jangka waktu tertentu untuk melihat kondisi riil 

aktivitas manajemen kedisplinan pondok pesantren At-Tarbiyah, Kolaka. 

3.4.2 Metode wawancara 

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

penelitian dengan tanya jawab dan kegiatan tersebut dilakukan dengan tatap 

muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai (Lexy. 

J Moleong, 2006: 92). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tentang proses manajemen kedisplinan, faktor pendukung dan penghambat, 

serta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan tersebut. Jadi 

peneliti mewawancarai secara langsung para pihak yang terkait dengan 

penelitian ini seperti Bapak Drs. H. Mahmud Abdul Fattah Yasin, Pimpinan 

pondok pesantren, ustad Taufiq (Wakil pimpinan), para pembina putri 
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(Wahyuni, Yulianti, Kartina, ), pembina putra (Herman, Ihsan dan Akhsan) 

dan para santri (Indah, Fauziah, Randi, Adelia) kurang lebih 12 orang 

narasumber yang dijadikan informan di pondok pesantren At-Tarbiyah 

Islamiyah Kolaka.   

3.4.2 Metode Dokumentasi.  

Metode dokumentasi ini merupakan suatu cara atau teknik memperoleh data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 

1998: 236). Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dokumen berhubungan dengan pondok pesantren At-Tarbiyah Kolaka baik 

sejarah pondok, profil, visi misi, tujuan, data ustad, data santri sarana 

prasarana, kegiatan kedisiplinan para santri, foto kegiatan manajemen 

kedisplinan santri, website pondok pesantren dan lain sebagainya. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data. Memilah data 

menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan yang 

dapat dideskripsikan untuk ornag lain (Sugiyono, 2008:124). Data yang diperoleh 

dianalisis dan dideskripsikan untuk menjelaskan tentang manajemen kedisiplinan 

santri pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. 

Proses pengolahan data sesuai dengan teori Miles dan Huberman, 

sebagaimana yang dikutip dalam buku Sugiyono (2005:91) bahwa proses 
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pengolahan data melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Data yang dikumpulkan diolah dan 

dianalisis dengan cara sebagai berikut: 

3.5.1 Reduksi data 

Data yang telah terkumpulkan kemudian direduksi untuk memilih, 

mengelompokkan, merangkum, menyederhanakan, dan memfokuskan hal-hal 

pokok yang berkenaan dengan manajemen kedisiplinan santri, faktor 

pendukung dan penghambat, dan solusi yang digunakan dalam mengatasi 

penghambat di pondok pesantren At-Tarbiyah Islamiyah Kolaka. Adapun data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih fokus dan tajam 

terhadap kegiatan yang sedang diteliti. 

3.5.2 Penyajian data 

Penyajian data ialah sebuah kegiatan untuk menyusun dan menyajikan 

data yang telah direduksi secara deskriptif. Penyajian data dilakukan untuk 

melakukan penafsiran terhadap data yang terkumpul untuk mendapatkan 

penjelasan yang lebih akurat. Melalui penyajian data tersebut maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah 

dipahami (Sugiyono, 2014: 95). 

Peneliti berusaha menyusun data yang relevan dengan manajemen 

kedisiplinan sehingga mendapatkan informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki sebuah makna. Informasi ditampilakan dengan menampilkan data, 

dan menjelaskan hubungan antar fenomena yang terjadi untuk mengetahui apa 

yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian 
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ini, data disajikam dalam sebuah uraian, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Data yang peneliti sajikan adalah data yang 

berhubungan dengan proses manajemen kedisiplinan, faktor pendukung dan 

pengambat manajemen kedisplinan, dan solusi yang diginakan dalam 

mengatasi hambatan tersebut di pondok pesantren At-Tarbiyah, Kolaka.   

3.5.3 Penarikan kesimpulan dan verifikasi data 

    Penarikan kesimpulan adalah kegiatan terakhir untuk mendapatkan 

makna dan konklusi penjelasan berdasarkan temuan dengan melakukan 

verifikasi data. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan fakta dan data yang ada 

yang berkaitan dengan manajemen kedisiplinan.  Penarikan kesimpulan adalah 

sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami dan mendapatkan 

makna-makna data yang telah tersaji dengan menarik kesimpulan atau konklusi 

terhadap kegiatan manajemen kedisiplinan santri di pondok pesantren At-

Tarbiyah Islamiyah Kolaka. 

3.6 Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menghindari data yang bias 

atau tidak valid. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut :  

3.6.1 Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjang masa pengamatan dalam penelitian ini memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang peneliti kumpulkan, selain itu peneliti 

dapat menguji informasi dari responden dan membangun kepercayaan para 

responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. 
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3.6.2 Peningkatan Ketekunan 

Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara terus menerus, tujuanya 

untuk menemukan situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang 

diteliti 

3.6.3 Triangulasi  

Pengujian keabsahan 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 (Sanafiah, 2001:33). 

3.6.3.1 Triangulasi Sumber, Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui sumber yang 

berbeda. 

3.6.3.2 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. 

3.6.3.3 Triangulasi Waktu, Cara ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekkan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang 

berbeda untuk menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang 

ada dalam penelitian (Bachri, 2010:46). 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengecekkan 

keabsahan data yang telah diuraikan sebelumnya agar data yang peneliti peroleh 

memiliki tingkat akurasi dan kevalidan yang tinggi sehingga dapat memenuhi 

syarat penelitian yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


