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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan 

pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara 

induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang 

diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.
1
  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
2
 Maksudnya adalah 

bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan diperoleh dari 

observasi langsung, ikut berpartisipasi aktif, wawancara, catatan lapangan dan 

dokumen. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field 

research). Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomenon dalam suatu  keadaan 

alamiah atau „in situ‟.
3
 

Alasan memilih jenis penelitian ini adalah karena peneliti berupaya menggali 

data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli dari data 

hasil pengamatan di lapangan terkait implementasi sistem pendidikan madrasah 

diniyah di Madrasah Aliyah Mamba`ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar. 

 

 

 

                                                             
1 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 80. 
2 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 6. 
3
 Ibid, 26. 

 



39 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

pendekatan kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan 

diperlukan secara optimal, karena instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. 

Maksudnya, data sangat bergantung pada validitas peneliti dalam melakukan 

pengamatan dan eksplorasi langsung ke lokasi penelitian.
4
  

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Mamba`ul Hikam 

Mantenan Udanawu Blitar yang beralamat di Dusun Wonorejo Desa Slemanan 

Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. 

Penulis mengambil lokasi tersebut karena ada beberapa alasan yang membuat 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Pertama, madrasah tersebut 

merupakan salah satu madrasah diniyah yang masih eksis pada saat ini. Kedua, 

siswa siswi yang bersekolah di madrasah diniyah ini tidak hanya dari dalam 

pondok pesantren namun juga dari luar pesantren dan sebagian besar merupakan 

tamatan sekolah menengah pertama. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini ialah kata-kata, dan tindakan, sumber data 

tertulis. 

a. Kata-Kata dan Tindakan 

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan data sumber utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan 

tertulis atau melalui perekaman vidio/ audio tapes, pengambilan foto, atau 

film.
5
 

                                                             
4 Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 

125. 
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 157. 
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Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pencatatan sumber data utama 

melalui wawancara dan pengamatan secara langsung kepada responden 

dengan melihat, mendengar dan bertanya. Adapun sumber data kata-kata dan 

tindakan tersebut berupa jawaban dari responden dan hasil catatan lapangan 

dari implementasi sistem pendidikan madrasah diniyah di Madrasah Aliyah 

Mamba`ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar. 

b. Sumber Tertulis 

Sumber ini terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
6
 Dalam penelitian ini sumber 

data tertulis dapat berbentuk: 

1) Struktur organisasi Madrasah Aliyah Mamba`ul Hikam Mantenan 

Udanawu Blitar 

2) Daftar staf pengajar 

3) Daftar siswa 

4) Data-data lain yang terkait dengan fokus penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif, maka untuk memperoleh data harus disesuaikan dengan 

pendekatan yang dipakai. Adapun metode yang digunakan melalui pendekatan 

kualitatif ini antara lain: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya 

adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.
7
 Dalam metode 

wawancara ini, subjek/informan atau sumber-sumber data yang akan 

                                                             
6 159.  
7 Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, 131.  
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diwawancarai adalah kepala madrasah diniyah, guru/ustadz, siswa/santri, 

wali murid/masyarakat. 

b. Observasi 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati 

atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, 

benda mati, maupun alam.
8
 Dalam hal ini peneliti mengamati guru/ustadz 

dan siswa/santri dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat 

suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat 

dokumen-dokumen resmi seperti; monografi, catatan-catatan serta buku-

buku peraturan yang ada.
9
 Pada penelitian ini dokumen yang akan diteliti 

berupa: data-data tentang pelaksanaan sistem pendidikan,hasil evaluasi dan 

dokumen berupa gambar atau foto. 

 

F.  Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
10

 Teknik 

analisis ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti 

dengan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. 

Proses ini pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul 

banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, 

foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan 

analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberikan kode, dan mengkategorisasikannya.  

                                                             
8 Ahmad Tanzeh, Pengantar metode penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), 61. 
9 Ibid., 66. 
10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 280. 
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Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.
11 

Dalam hal 

ini, analisis data bersifat diskriptif kualitatif.  

Untuk memproses analisis dalam model Miler dan Huberman dapat melalui 

tiga proses yaitu: 

1) Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2) Penyajian data (Display data) 

Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi, apa 

yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman dari penyajian data tersebut.
12

 

3) Penarikan kesimpulan 

Peneliti pada tahap ini melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang 

telah diperoleh dan juga dari teori yang ditemukan pada data tersebut. 

Penarikan kesimpulan tidak selalu berada di akhir pengumpulan data, 

bergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan yang telah diperoleh. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memenuhi keabsahan data implementasi sistem pendidikan madrasah 

diniyah di Madrasah Aliyah Mamba`ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar, 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

                                                             
11 Ibid, 280-281. 
12 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 244. 
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Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.
13

 

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan waktu sekitar tiga bulan. 

Apabila dalam mengadakan penelitian waktu tersebut kurang 

memungkinkan, maka peneliti akan menambah waktu lagi. Hal ini 

memungkinkan untuk peningkatan derajat kepercayaan data yang 

dikumpulkan. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci.
14

 

Peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti secara terus menerus, 

berulang-ulang dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang ada. 

Kemudian ditelaah secara rinci sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

sampai akhir dapat diketahui dan dipahami. 

c. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi 

Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan 

jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan 

umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka 

peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang 

dilakukan.
15

 

Diskusi dengan teman sejawat ini penting dilakukan justru karena 

instrumen penelitiannya adalah peneliti  sendiri. Ini untuk menjaga supaya 

peneliti terhindar dari bias dan distorsi pribadi.
16

 

                                                             
13 Ibid, 327. 
14 Ibid, 329. 
15 Nusa Putra, Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi (Jakarta: Indeks, 2011), 334. 
16 Ibid, 194. 
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Dalam hal ini, peneliti memilih rekan sejawat, seseorang yang 

memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam bidang yang dipersoalkan, 

terutama tentang isi dan metodologinya. Rekan sejawat tersebut adalah 

dosen pembimbing, guru, dan mahasiswa. 

d. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Dengan triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu 

studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan 

dari berbagai pandangan. Dengan triangulasi peneliti dapat merecheck 

temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, 

metode, teori. 
17

 

Di sini, peneliti mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada 

sumber-sumber lain seperti guru-guru, semua unsur yang terkait, mengecek 

berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan 

kepercayaan data dapat dilakukan. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Tahap Pra-lapangan 

Pada tahap pra lapangan ini, peneliti melakukan tahap kegiatan antara lain: 

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan 

                                                             
17 Ibid, 332. 
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4) Menjajaki dan menilai lapangan 

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

7) Persoalan etika penelitian. 
18

 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap pekerjaan lapangan peneliti: 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Memasuki lapangan 

3) Berperan-serta sambil mengumpulkan data. 
19

 

c. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini data-data akan di analisis kualitatif. 
20

 

d. Tahap penulisan laporan 

1) Pada tahap penulisan laporan ini,  peneliti melakukan: 

2) Kegiatan menyusun hasil penelitian 

3) Perbaikan hasil penelitian.
21

 

 

                                                             
18 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 127-134. 
19 1bid, 137-144. 
20 Ibid, 148. 
21 Ibid.  


