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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni 

suatu teknik yang menggambarkan dan menginterprestasikan arti data-data 

yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak 

mungkin aspeksituasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh 

gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya 

(Kriyantono & Rachmat, 2007). 

Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif 

kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap 

kehidupan mereka(Anggito & Johan Setiawan, 2018). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi adalah tempat dimana dilakukannya penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Minhajut Thullab tepatnya di Desa 

Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konawe Selatan. Pemilihan lokasi ini di 

dasari oleh pertimbangan bahwa pondok pesantren ini cukup representatif 

dalam mengakses dan juga berada pada lokasi yang strategis sehingga 

mempermudah untuk mempromosikan pondok pesantren pada masyarakat. 
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Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena pondok pesantren Minhajut 

Thullab merupakan pesantren yang pemasaran lembaga pendidikannya cukup 

baik. Yang dimaksud dengan pemasaran lembaga pendidikan cukup baik 

yaitu setiap tahunnya santri baru yang masuk dipondok pesantren Minhajut 

Thullab semakin bertambah.Sehingga membuat banyak dari masyarakat 

tertarik untuk memondokkan anaknya dipesantren ini. Jumlah santri tiga 

tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 130 santri, tahun 2020 180 santri dan 

pada tahun 2021 terdapat 300 santri. Dan membuat peneliti lebih ingin 

mengetahui lebih dalam mengenai manajemen pemasaran pada pondok 

pesantren. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian ini yakni dilakukan dari tanggal 10 juni 

sampai 05November 2021, setelah pelaksanaan seminar proposal pada 22 

Maret 2021. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data di bedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data skunder : 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk 

kebutuhan riset yang sedang berjalan. Adapun yang menjadi pusat data 

primer dalam penelitian ini adalah Kepala Yayasan atau Pimpinan Pondok 

Pesantren Minhajut Thullab, para Ustad atau Ustadzah, Humas, Santri Putra 

dan Santri Putri. 
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3.3.2 Data Skunder  

Data skunder merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk 

keperluan suatu riset tertentu saja. (Yulianto, Maskan, & Utaminingsih, 

Metodologi Penelitian Bisnis, 2018). Adapun yang menjadi data sekunder 

dalam penelitian ini adalah menggunakan data dari buku-buku, dan jurnal. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

3.4.1 Observasi 

Observasi hakikatnya merupakan dengan menggunakan panca indra, 

bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam istilah 

assesment, kegiatan observasi merupakan bagian dari informal assessment 

(authentic assessment) yang bersifat langsung (direct assessment). 

Jadi, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan pengamatan 

langsung untuk memperoleh informasi dari lokasi penelitian. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan instrumen yang berisi entang lokasi pondok pesantren, 

kelengkapan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, kegiatan harian 

santri, kegiatan ekstrakulikuler, peningkatan santri baru tiap tahunnya, 

jumlah asatidz dan asatidzah, dan alumni yang mengabdi dipondok 

pesantren.  

3.4.2 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian 

para peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan.  



31 

Wawancara yang baik adalah yang bersifat mendalam. Artinya 

dengan menginterpretasi jawaban peserta didik akan diperoleh banyak 

informasi, yang mungkin tidak bisa di temukan pada penggunaan lainnya 

(Purnomo, 2011). 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menyiapkan 

pertanyaan yang  berupa lisan atau tulisan. Yang kemudian akan diberikan 

pada narasumber yang anggap dapat memberikan informasi yang butuhkan 

oleh peneliti.  

3.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari sumber-sumber data tertulis di lapangan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain melalui observasi dan 

wawancara, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam 

bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal 

kegiatan dan sebagainya. 

Dokumen yang peneliti jelaskan sebagai sumber data penelitian ini 

meliputi keadaan manajemen pemasaran dan strategi pemasaran lembaga 

pendidikan di pondok pesantren Minhajut Thullab. 

3.5 Teknis Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni suatu teknik 

yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah 

terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin 

aspek situasi pada saat itu sehingga memperoleh gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya(Widiana, 2016). Analisis 

deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan, mendeskripsikan tentang 
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manajemen pemasaran lembaga pendidikan di pondok pesantren Minhjut 

Thullab. 

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, 

sebagaimana yang dikutip dalam buku Sugiyono bahwa proses pengolahan 

data melalu tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi data. Data yang dikumpulkan kemudian diolah 

dan dinalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut(Sugiyono, 2005) : 

3.5.1 Reduksi Data 

Dalam hal ini peneliti mereduksi data dan memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan 

manajemen pemasaran lembaga pendidikan di pondok pesantren Minhajut 

Thullab. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks 

yang bersifat naratif dalam laporan penelitian.  

3.5.2 Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data maka langkah kedua yaitu penyajian 

data. Penyajian data yaitu menyajikan data yang sudah disaring dan 

diorganisirkan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi kategorisasi. Dalam 

penyajian data dilakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh sehingga 

kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. Penyajian data 

bertujuan untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi di lapangan, 

dan memahami apa yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian yang sifatnya 

kualitatif seperti sikap, perilaku, dan pernyataan disajikan dalam bentuk 

deskriptif naratif. 

3.5.3 Penarikan kesimpulan atau verifikasi data 
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Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data maka langkah 

selanjutnya adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Verifikasi data 

atau penarikan kesimpulan yaitu teknik analis yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka mencari makna data yang masih kabur, penuh keraguan, tetapi 

dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan pada akhirnya akan 

ditemukan dengan mengelola  data di lapangan. 

3.6 Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

adanya jawaban yang tidak jujur. Pengujian keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan tiga macam yaitu triangulasi, perpanjangan pengamatan, 

dan mengadakan memberchek. 

3.6.1 Triangulasi 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode 

yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. 

3.6.1.1 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali 

untuk memperoleh data akurat sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

3.6.1.2 Triangulasi Waktu 

Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, cara ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara dan observasi 

dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang valid 
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sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. (Bachri & S., Meyakinkan 

Validitasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, 2010) 

3.6.1.3 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif, hal tersebut dapat dicapai melalui : 

3.6.1.3.1 Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

3.6.1.3.2 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Fitrah & Luthfiyah, 2017). 

3.6.2 Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan, dimana peneliti kembali ke lapangan yaitu 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan yang pernah 

ditemui. Perpanjangan pengamatan ini, mengecek kembali apakah data yang 

diberikan selama ini merupakan yang benar atau tidak (Ainah, Sarbaini, & 

Adawiyah, 2016). 

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kreadibilitas data penelitian 

difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.Data yang 

diperoleh sejak dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan 

atau masih tetap.Setelah dicek kembali ke lapangan data yang diperoleh 

sudah dapat dipertanggung jawabkan benar berarti kredibel, maka 

perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. 

3.6.3 Mengadakan Member check 
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Member Check merupakan suatu proses pengecekan data kepada 

sumber data. Adapun tujuan dilakukannya member check yaitu agar 

informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian 

dengan apa yang dimaksud oleh sumber atau informan (Mekarisce, 2020). 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga macam 

pengujian keabsahan data yang telah dijelaskan diatas, dengan tujuan agar 

data yang diperoleh  peneliti itu benar dan valid. 

  


