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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Untuk menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Margono yang 

mengacu pada pendapat Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.1 Serta metode yang digunakan 

adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan bentuk stadi kasus. Stadi kasus 

merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara 

cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu2. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya; perilaku motivasi, tindakan 

lain dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa serta suatu 

konteks yang alamiah3. 

Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pengasuh, pembimbing 

dan siswa di MTs Ma’arif NU Kota Blitar. Sesuai dengan sifat dan pendekatan 

                                                           
1 Margono. S, Metode Penelitian Pendidikan,( Jakarta : Rineka Cipta 2009),  36. 
2 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,(Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar), 20.  
3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2006), 6. 
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penelitian ini, metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting. Peneliti 

merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan 

pada akhirnya peneliti melaporkan hasil penelitiannya4. 

Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung 

dari data dan peneliti itu adalah instrument kunci. Maksud dari instrument kunci 

adalah peneliti sebagai pengumpul data utama5. 

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti penulis bertindak sebagai instrument 

utama atau instrument kunci yang harus hadir secara langsung di lapangan untuk 

mengumpulkan data. Yang mana, keterlibatan peneliti selama di lapangan harus 

diketahui oleh subjek penelitian. Kehadiran peneliti adalah untuk menemukan dan 

mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian, yang dilakukan 

dengan observasi dan pengamatan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MTs Ma’arif NU Kota Blitar. Pemilihan lokasi 

tersebut karena di wilayah Kota Blitar MTs Ma’arif NU Kota Blitar merupakan 

                                                           
4 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),173. 
5 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.Alfabeta, 2011),62. 
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madrasah yang menggunakan system boarding school yang memiliki fasilitas yang 

memadai dan jumlah murid yang banyak.  

1. Sejarah Singkat MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

MTs. Maarif NU didirikan sejak tahun 1957. Semula bernama 

Madrasah Tsanawiyah NU Blitar. Mulai tahun pelajaran 1957/1958 sampai 

dengan akhir tahun pelajaran 2004/2005 penyelenggaraan pendidikan MTs 

NU Blitar dilaksanakan di gedung lama, Jl. Semeru 11 Blitar. Kemudian 

mulai tahun pelajaran 2005/2006 kegiatan pendidikan diselenggarakan di 

lokasi gedung baru, komplek perguruan maarif NU Blitar,  Jl. Ciliwung 52 

Blitar.  

MTs Maarif NU Blitar pada masa itu didirikan dalam kerangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya tersedianya jenjang pendidikan 

tingkat SLTP yang menjamin peningkatan dan perkembangan pengetahuan 

agama Islam waktu itu yang masih sangat terbatas di Kabupaten / Kota Blitar. 

Disamping itu, sebenarnya ada implikasi yang lebih mendalam lagi 

adalah bagi kepentingan perkembangan dakwah agama Islam khususnya bagi 

Jamiyyah NU yaitu, keberadaan MTs Maarif NU Blitar merupakan upaya 

alternatif melindungi, mencari dan mempersiapkan kader-kader penerus 

organisasi yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dakwah pada masa 

itu, sekarang dan akan datang.  

MTs Maarif NU Blitar (dulu MTs NU Blitar) pernah mengalami 

kejayaan dimasa tahun 1960 sampai dengan tahun 1980-an dengan jumlah 

siswa mencapai 500. Kemudian pada era 1980-1990 an, seiring dengan  
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menjamurnya sekolah baru (SMP/MTs) di wilayah pinggiran kota dan 

Kabupaten Blitar serta persaingan antar sekolah madrasah yang ketat, jumlah 

murid MTs NU Blitar berangsur mengalami penurunan. Kondisi demikian 

yang tanpa dimbangi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, maka 

mengakibatkan MTs NU Blitar  mengalami penurunan jumlah murid yang 

cukup drastis  dalam kurun waktu 2000-2004. Pada 2004 jumlah murid, 

tinggal 13 siwa. 

Kondisi yang cukup memprihatinkan ini, mendorong pengurus 

Lembaga Pendidikan Maarif NU Kota Blitar pada tahun 2005 melakukan 

penataan manajemen dan penyegaran personalia pengelola madrasah. Dengan 

manajemen baru ini, MTs Maarif NU Blitar mulai tahun pembelajaran 2005-

2006 melakukan inovasi pendidikan, yaitu merubah system penyelenggaraan 

pendidikan dari sistem regular  menjadi system boarding school, dimana 

dalam penyelenggaraan pendidikan seluruh siswa tinggal di asrama pondok 

pesantren. 

Dengan inovasi boarding school system ini, ternyata dapat 

membangkitkan animo dan kepercayaan masyarakat, terutama warga 

nahdliyin untuk menyekolahkan putra/putrinya di MTs Maarif  NU Kota 

Blitar. Pada tahun pelajaran 2004/2005 jumlah murid yang hanya 13 anak, 

dengan sistem baru ini jumlah murid baru pada tahun pelajaran 2005-2006 

sebanyak 42 siswa. Pada tahun berikut, 2006-2007 murid baru meningkat 100 

persen lebih, yaitu 85 anak. Dan pada tahun 2007-2008, murid baru juga 

meningkat menjadi 170 (100 %). 
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Disamping mengalami peningkatan dari aspek kuatitas murid pada tiga 

tahun terakhir, MTs Maarif NU Blitar juga mengalami peningkatan kualitas, 

baik bidang akademik (prosentase kelulusan dan rata nilai UNAS) ataupun 

non akademik (memperoleh kejuaraan dalam berbagai lomba olah raga dan 

seni, baik tingkat kota dan propinsi).  

Keberhasilan MTs Maarif NU Blitar dalam 3 tahun terakhir ini, 

tentunya memberikan dorongan yang luar biasa bagi pengelola madrasah, 

dewan guru dan stake holder untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penyelenggaraan madrasah saat ini dan di masa 

mendatang dengan dukungan pemerintah, terutama Departemen Agama. 

2. Letak Geografis MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

Alamat Sekolah  :  

a. Jalan   : Jl. Ciliwung 56 Blitar  

b.Kelurahan  : Bendo 

c. Kecamatan  : Kepanjenkidul 

d.Kabupaten/Kota  : Blitar 

e. Propinsi   :  Jawa Timur Kode Pos 66116 

   Telepon/fax. (0342) 807123 

       Email : mtsnu_blt@yahoo.co.id 

        Website : http://www.pergnu.com  

 

 

 

mailto:Email%20:%20mtsnu_blt@yahoo.co.id%20%20%20%20%20%20%20Website%20:%20http://www.pergnu.com
mailto:Email%20:%20mtsnu_blt@yahoo.co.id%20%20%20%20%20%20%20Website%20:%20http://www.pergnu.com
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3. Visi, Misi dan Tujuan MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

1) Visi : 

Visi MTs NU Blitar adalah Terwujudnya  generasi muslim kaffah, 

alim, handal dan berwawasan lingkungan hidup 

Indikator Visi : 

1. Lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah. 

2. Lulusan yang memiliki dasar ilmu agama dan keagamaan (tafaqquh 

fiddin). 

3. Lulusan yang berwawasan ilmu pengetahuan. Teknologi lingkungan 

hidup, memiliki keahlian dan ketrampilan. 

4. Lulusan yang memiliki ruhul jihad (semangat juang) dalam 

menegakkan kebenaran. 

5. Lulusan yang berprestasi. 

6. Lulusan yang siap hidup di era yang selalu berubah. 

2)  Misi : 

 Misi yang diemban MTs NU Blitar adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan lembaga pendidikan menengah  dengan 

memadukan pendidikan bercirikan Islam (MTs-MA) dan 

pendidikan keagamaan (pondok pesantren/madrasah diniyah) dan 

pendidikan luar sekolah(lembaga kursus). 

2. Memberikan bekal kemampuan dasar bagi lulusan untuk 

‘melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi’ dan ‘siap hidup 

bermasyarakat’ serta bersemangat dalam menjalani kehidupan yang 
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senantiasa berubah dan penuh tantangan serta peduli lingkungan di 

era yang cepat berubah.  

3. Menyiapkan anak didik yang mampu menginternalisasikan nilai-

nilai Keislaman ala Ahlissunnah wal jamaah An-Nahdliyah dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga memiliki ruhul jihad (semangat 

juang) yang tinggi dalam menegakkan garis perjuangan Rosulullah 

SAW, para sahahat,  ulama dan salafus sholeh. 

3)  Tujuan : 

Mengacu pada rumusan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan 

pendidikan MTs. Maarif NU Blitar Mewujudkan lembaga pendidikan 

yang menghantarkan peserta didik   memiliki : 

1. Keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah. 

2. Komitmen belajar sepanjang hayat dan meningkatkan kualifikasi  

pribadi terbaiknya (khoiro ummah). 

3. Pemahaman dan pengamalan dasar ilmu agama dan keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Pengetahun dan wawasan IPTEK. 

5. Sikap yang berorientasi pada prestasi (akademik dan non akademik) 

6. Kemampuan berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat luas 

secara terpadu, termasuk masyarakat internasional. 

7. Sikap dan perilaku  yang tanggap, tangguh dan tanggon terhadap 

problem sosial, keagamaan dan lingkungan hidup. 
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D. Sumber Data 

Menurut pendapat Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan , maka sumber data 

dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber data tidak tertulis 

Sumber data tidak tertulis yaitu berupa kata-kata atau tindakan 

orang-orang yang diamati dan diwawancarai, sumber data tidak tertulis 

disebut sebagai sumber data utama. 

Dalam penelitian ini, sumber data tidak tertulis diperoleh dari 

informan yang terdiri dari kepala sekolah, pengasuh ma’had, 

pembimbing,  santri serta sumber yang lainnya. 

b. Sumber data tertulis  

Sumber data tertulis yaitu data-data yang terdokumentasikan dsb. 

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber data 

tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari 

arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi6. 

Dalam penelitian ini, sumber data yang tertulis berupa dokumen-

dokumen yang ada di MTs Ma’arif NU Kota Blitar, antara lain: sejarah 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar, struktur kepengurusan, tata tertib ma’had 

dsb. 

 

 

                                                           
6 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 112. 
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E. Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Untuk pengumpulan data,peneliti langsung ke lokasi yang di jadikan 

objeknya, untuk mencatat aktifitas yang terdapat disana  yang mana ada 

unsur mengamati keadaan yang ada.  

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh data 

berkaitan dengan kegiatan boarding school di MTs Ma’arif NU Kota 

Blitar. Utamanya pada kegiatan sholat yang menjadi kewajiban setiap 

umat Islam. 

2. Wawancara  

Selain dengan observasi, maka peneliti juga akan mengumpulkan data 

melalui wawancara pada partisipan di lokasi dengan beberapa pertanyaan 

dengan tatap muka yang mana percakapan dilakukan berkali-kali dengan 

kata lain wawancara mendalam7. 

Untuk mempermudah reproduksi atau mengolah data, peneliti dalam 

mengadakan wawancara menggunakan alat perekam suara, dan buku 

catatan supaya data yang diperoleh memenuhi keabsahan data. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah kepala sekolah, 

pengasuh, siswa di MTs Ma’arif NU Kota Blitar serta sumber-sumber lain 

yang dapat memberikan informasi. 

 

 

                                                           
7 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012),213. 
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3. Dokumentasi  

Kemudian dokumentasi dari data yang tertulis dan tidak tertulis. 

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara8. 

Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang digunakan berupa sejarah 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar, struktural kepengurusan ma’had, tata tertib 

ma’had berkaitan dengan kedisiplinan sholat, jumlah santri, dll. 

 

4. Analisis Data 

Studi kasus Langkah-langkah analisis data pada studi kasus, yaitu: 

a. Mengolah dan mempersiapkan data 

b. Membaca keseluruhan data 

c. Menganalisis lebih detail dengan meng coding data 

d. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting 

e. Tunjukan bagaimana deskripsi dan tema ini akan disajikan kembali 

dalam narasi atau laporan kualitatif 

f. Memaknai data 

Beberapa teknik analisis diatas, empat tehnik pertama yang di kemukakan 

oleh Creswell9, sedang teknik berikutnya diadopsi dari saran Moleong dimana data 

dibandingkan selelah dilakukan coding data10. 

                                                           
8 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif,149. 
9 John W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terj. Achmad 

Fawaid (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2012), 277. 
10 Moleong, Metodologi Penelitian, 273. 
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5. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memenuhi keabsahan temuan data tentang “ Efektivitas Boarding School 

dalam Meningkatkan Kualitas Sholat”, maka peneliti menggunakan beberapa 

teknik sebagai berikut: 

a. Perpanjangan Keikutsertaan  

Hal ini memungkinkan peneliti untuk ikut meningkatkan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan, karena peneliti dapat menguji ketidak 

benaran informasi yang disebabkan oleh distorsi dan dapat membangun 

kepercayaan subjek11. 

Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, 

keluasan, dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin 

menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna dibalik yang 

Nampak dari kasat mata. Dengan memperpanjang pengamatan diperoleh 

informasi yang sebenarnya12. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Dengan meningkatkan ketekunan pengamat berarti melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

tersebut maka akan diperoleh kepastian data atau urutan peristiwa secara 

pasti dan sistematis13. 

 

                                                           
11 Moleong, Metodologi Penelitian ,175. 
12 Djaman Satiri dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 

169. 
13 Djama’an Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2011),169. 
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c. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber data lainnya. Hal ini 

bisa dilakukan dengan triangulasi data, metode, dan penelitian ataupun 

teori14. 

 

6. Tahap-Tahap Penelitian 

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam bentuk sebagai berikut: 

I. Pendahuluan merupakan gambaran umum mengenai arah penelitian 

yang dilakukan penulis, bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

II.  kajian pustaka sebagai pijakan dalam pengungkapan latar belakang 

penelitian, bab ini meliputi teori boarding school diantaranya 

pengertian boarding school, pelaksanaan boarding school, tujuan 

boarding school,kelebihan dan hambatan boarding school.  

III. Metode penelitian, sebagai acuan penulis dalam menentukan langkah-

langkah penelitian. Bab ini meliputi rancangan penelitian, kehadiran 

peneliti, instrument penelitian, instrument pengumpulan data, prosedur 

pengumpulan data, sumber data dan teknis analisis data.. 

                                                           
14 Moleong, Metodologi Penelitian, 178. 
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IV. Sebagai hasil dari proses penelitian yang berisi paparan data dan 

penemuan hasil penelitian.  

V. Pembahasan yang memuat keterkaitan teori dengan posisi temuan yang 

dihasilkan dari lapangan. 

VI. Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran berkenaan dengan 

penelitian. 

 

 


