
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Lexy J. Moleong, “pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat 

diamati.”1 

Menurut Saifudin Azwar dalam bukunya menjelaskan bahwa, “penelitian dengan 

pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan 

induktif, serta ada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa, pendekatan kualitatif sama sekali 

tidak menggunakan dukungan data kualitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian 

hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal 

dan argumentatif.”2 

Ciri-ciri pendekatan kualitatif, menurut Soejono dan Abdurrahman dalam bukunya, 

adalah sebagai berikut:  

(a) mempunyai latar alamiah, (b) manusia sebagai alat (instrument), (c) memakai 

metode kualitatif, (d) analisis data secara induktif, (e) teori dari dasar, (f) penelitian 

bersifat deskriptif, (g) lebih mementingkan prosedur daripada hasil, (h) adanya kriteria 

khusus untuk keabsahan data, (i) hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama, 

dan penggunaan pengetahuan yang tidak diucapkan.3 
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Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Menurut Emzir, “penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha 

menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang 

mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.” Untuk memulai sebuah studi kasus, maka 

peneliti mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan diteliti dan mengembangkannya 

secara rasional melalui pengalaman, observasi, dan tinjauan penelitian yang relevan.4 

B. Kehadiran Peneliti  

Terkait dengan pendekatan penelitian kualitatif, maka kehadiran seorang peneliti 

dalam lapangan sesuatu yang sangat penting dan diperlukan secara optimal. Menurut Lexy J. 

Maleong, “kehadiran peneliti merupakan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument 

sekaligus sebagai alat pengumpul data atau sebagai instrument kunci.”5 

Kehadiran peneliti di latar penelitian adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi 

data yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam pengumpulan datanya menggunakan 

pendekatan observasi dan yang dilakukan merupakan pengamat penuh. Dalam penelitian ini, 

peneliti berperan sebagai pengamat non partisipan, yaitu peneliti tidak ikut andil dalam proses 

pendidikan di lokasi penelitian, tetapi hanya bertindak sebagai pengamat saja, serta kehadiran 

peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. 

Untuk itu, peneliti akan terjun secara langsung untuk mengamati tentang upaya pengasuh 

pondok dalam mengoptimalkan sistem pendidikan Diniyyah di Pondok Pesantren Al-Amin 

Ngasinan Rejomulyo Kediri 

C. Lokasi Penelitian 
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Terkait dengan lokasi penelitian, menurut Arif Furchan, “dalam penelitian, seorang 

peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Peneliti harus mengerjakan hal-hal 

yang terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk melakukan penelitian, salah satunya adalah 

melakukan penyelidikan di lokasi penelitian untuk menentukan substansi dalam 

penelitiannya.”6 

Lokasi penelitian terletak di Pondok Pesantren Al-Amin, Ngasinan, Rejomulyo, Kota 

Kediri.Pondokpesantren ini merupakan pondok pesantren modern. Dalam pelaksanaan sistem 

pendidikan diniyyah, pondok pesantren ini menerapkan tiga jenjang pendidikan, yaitu 

awaliyah (kelas 1-6 Ibtida’iyyah), wustho (1-3 Tsanawiyyah), dan ulya (1-3 Aliyyah) dengan 

jumlah hari belajar yaitu 6 hari dalam seminggu yang dilaksakanan pukul 19.00-21.00 WIB.  

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Mukhtar dalam bukunya menjelaskan bahwa, “Data adalah seluruh informasi 

empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung kea rah konstruksi 

ilmiah secara ilmiah dan akademis.” Adapun manfaat data adalah: 1) untuk mengetahui atau 

memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan. 2) untuk membuat keputusan 

atau memecahkan persoalan. Data dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan 

yang selebihnya data tambahan, seperti dokumentasi dan lain-lain. Sedangkan jenis data 

dalam penelitian ini adalah data tertulis dan data tidak tertulis.  

1. Data tertulis  

Menurut Maleong, “data tertulis adalah kata-kata yang diperoleh melalui tulisan. 

Walaupun dikatakan sumber data kedua, tetapi hal itu tidak diabaikan. Di lihat dari segi 
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sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat  dibagi atas sumber 

buku dokumen pribadi dan dokumen resmi.”7 

2. Data tidak tertulis 

Data tidak tertulis ini berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati maupun 

narasumber dan dipakai sebagai data utama. Menurut Lexy J. Maleong, menjelaskan 

bahwa: 

Data tidak tertulis dipakai sebagai sumber utama. Pencatatan data utama melalui 

wawancara, pengamatan, serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, mendengar, dan bertanya. Ketiga kegiatan tersebut akan dapat 

dimanfaatkan tergantung pada suasana dan keadaan yang dihadapi. Kegiatan-

kegiatan tersebut dilakukan secara sadar, terarah, dan bertujuan untuk 

memperoleh suatu informasi yang diperlukan.8 

Data dalam penelitian ini adalah semua kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari 

para informan yang dianggap paling mengetahui secara jelas mengenai fokus penelitian yang 

diteliti, yaitu: Kepala Sekolah, Waka kurikulum, guru, siswa, dan sumber yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian.Sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi sumber data 

utama (primer), yang merupakan hasil wawancara peneliti dengan pengasuh pondok 

pesantren, para ustadz diniyyah, pengurus pondok, dan santri. Sedangkan, sumber data 

tambahan (sekunder), yaitu berasal dari dokumen-dokumen tentang jadwal kegiatan 

pendidikan  diniyyah di pondok pesantren Al-Amin Ngasinan Rejomulyo Kediri. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Poham yang dikutip oleh Andi Prastowo menjelaskan bahwa, “Teknik 

pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta 
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di lapangan.” Menurut Sugiyono, “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.”9 

1. Metode Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Andi Prastowo, menjelaskan bahwa, 

“observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala 

yang tampak pada objek penelitian.”10 Sedangkan, menurut Mukhtar dalam bukunya 

menjelaskan bahwa, “observasi adalah proses keterlibatan peneliti dalam situasi sosial, 

kemudian mengungkapkan seluruh apa yang dilihat, dialami dan dirasakan langsung oleh 

peneliti.”11 

Menurut Emzir dalam bukunya, dijelaskan bahwa. “berdasarkan peran peneliti 

dalam penelitian, maka observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan 

observasi non-partisipan.”12 

a. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti yang 

berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat 

topik penelitian.  

b. Observasi non-partisipan, yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai 

penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik 

penelitian.13 

Dengan menggunakan pengamatan (observasi), diharapkan peneliti dapat 

mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada objek penelitian, karena tidak menutup 
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13Ibid., 39-40. 



kemungkinan adanya data-data atau informasi-informasi yang tidak disebutkan secara 

langsung. Adapun data yang peneliti kumpulkan melalui metode ini adalah data-data yang 

sesuai dengan fokus penelitian, yaitu upaya pengasuh pondok dalam mengoptimalkan 

sistem pendidikan diniyyah di Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Rejomulyo Kediri. 

2. Metode Wawancara 

Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Andi Prastowo, “wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”14 Sedangkan, menurut Mukhtar dalam 

bukunya, “wawancara merupakan teknik memperoleh informasi secara langusng melalui 

permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat 

memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.”15 

Dalam hal ini, menurut Suharsimi Arikonto, jenis wawancara ada dua, yaitu: 

a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

b. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan untuk 

menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil 

wawancara ini seperti menekankan kengecualian, penyimpangan, penafsiran 

yang tak lazim.16 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

terstruktur karena menurut Arikunto, “informasi yang akan diperlukan sudah pasti. 

Wawancara terstruktur ini menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang 

berisi pertanyaann yang akan diajukan kepada informan.”17 Tujuan dari wawancara ini 

yaitu mengungkap informasi yang sesuai dengan sub kategori penelitian yaitu upaya 
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pengasuh pondok dalam mengoptimalkan sistem pendidikan diniyyah di Pondok Pesantren 

Al-Amin Ngasinan Rejomulyo Kediri.  

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi menurut Arikunto, yaitu “suatu metode yang dijadikan 

sebagai usaha penelitian atau penelitian terhadap benda-benda tertulis, seperti buku, 

majalah, dokumen, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya.”18 Menurut Pohan yang 

dikutip oleh Andi Pastowo, “telaah dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang 

didapatka dari dokumen, yaitu peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, raport, 

peraturan perundang-undangan, buku harian, surats-surat pribadi, catatan biografi, dan 

lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.”19 Sugiyono menjelaskan 

bahwa, “metode dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode 

pengamatan dan wawancara, sehingga data yang diperoleh lebih kredibel (dapat 

dipercaya).”20 

Adapun data dokumentasi yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

tentang program-program yang terkait dengan topik, seperti data kegiatan-kegiatan yang 

mendukung dalam upaya pengasuh pondok dalam mengoptimalkan sistem pendidikan 

diniyyah di Pondok Pesantren Al-Amin Ngasinan Rejomulyo Kediri. 

 

F. Analisis Data 

Setelah diperoleh data di lokasi penelitian dan terkumpul, maka langkah selanjutnya 

yaitu mengolah dan menganalisis data kualitatif. Menurut Maleong, yang dikutip oleh Andi 

Prastowo menjelaskan bahwa, “analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
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mengurutkan data ke dala pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.” 

Wignjosoebroto menjelaskan bahwa, “Analisis data dalam penelitian kualitatif pada 

hakikatnya adalah suatu proses. Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaannya sudah 

harus dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara 

intensif setelah data terkumpul seluruhnya.”21 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat 

gambaran dengan melalui empat jalur, yaitu: 

1. Reduksi Data  

Menurut Maleong, “reduksi merupakan proses seleksi, pemfokusan, 

penyederhanaan dan abstraksi. Membuat ringkasan singkat, menggolong-golongkan ke 

pola-pola dengan membuat transkip penelitian untuk mempertegas, memperpendek 

membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik 

kesimpulan.”22 

2. Penyajian Data  

Menurut Sugiyono, dalam bukunya menjelaskan bahwa “Penyajian data yaitu 

sekumpulan informasi yang terstruktur, sehingga memberikan kemungkinan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan sesuai dengan data yang 

diteliti.”23 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
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Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.Penarikan kesimpulan menurut Sugiyono, adalah sebagai berikut: 

Usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, 

alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi 

dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan 

lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu, penarikan 

kesimpulan juga dapat dilakukan dengan mendiskusikannya. Pengambilan 

kesimpulan ini dilakukan secara induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai 

dari pernyataan atau fakta khuhus menuju pada kesimpulan bersifat umum.24 

 

Menurut Agus Salim, “pada proses penarikan kesimpulan, peneliti berusaha menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang 

diperolehnya dari lapangan, mencatat dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas 

dari fenomena dan proposisi.”25 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Sesuai dengan pendapat Lexy  J. Maleong, bahwa “dalam penelitian kualitatif, 

pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti, 

ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat memalui diskusi, analisis kasus 

negatif, kecukupan referensial, pengecekan anggota, uraian rinci, dan auditing.”26 

Untuk melakukan keabsahan data tentang upaya pengasuh pondok dalam 

mengoptimalkan sistem pendidikan diniyyah di pondok pesantren Al-Amin Ngasinan 

Rejomulyo Kediri, maka peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data sebagai 

berikut: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 
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Menurut Maleong dalam Sugiyono, “keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

dalam proses pengumpulan data, sehingga harus memerlukan perpanjangan keikutsertaan 

peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 

peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.”27 

2. Ketekunan pengamatan 

Menurut Maleong, “ketekukan pengamatan bertujuan untuk 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.” Dalam hal ini, 

juga dijelaskan bahwa, “peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci, serta 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian peneliti menelaahnya 

secara rinci, sehingga seuruh faktor mudah dipahami.”28 

3. Triangulasi  

Menurut Maleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut.” Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.29 

Mengenai hal-hal yang dilakukan dalam triangulasi, Maleong juga memberikan 

jalan sebagai berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 
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d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang.  

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.30 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu tahap pra-

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan. Dalam 

hal ini, Maleong menjelaskan secara rinci tentang tahap-tahap penelitian, yaitu:  

1. Tahap pra-lapangan, adalah tahap sebelum berada di lapangan, sebelum berada di 

lapangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti, yang meliputi: 

a. Menyusun rencana penelitian secara fleksibel (desain penelitian) 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan penelitian di lokasi penelitian 

d. Melakukan observasi awal 

e. Memilih dan memanfaatkan peserta penetilian (sumber data) 

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

g. Memperhatikan etika penelitian 

2. Tahap pekerjaan lapangan, adalah tahap penelitian yang sebenarnya, karena peneliti 

berada di lapangan. Kegiatan ini meliputi: 

a. Menentukan jangka waktu penelitian 

b. Memasuki lokasi penelitian 

c. Mencatat data 

d. Analisis di lapangan 

3. Tahap analisis data, yaitu meliputi: 
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a. Analisis data 

b. Penafsiran data 

c. Pengecekan keabsahan data 

4. Tahap penulisan laporan, adalah tahap di luar lapangan setelah melakukan penelitian 

selama di lapangan, yang meliputi: 

a. Penyusunan hasil penelitian 

b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing 

c. Perbaikan hasil konsultasi.31 
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