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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat 

kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yakni proses pendekatan yang  

penelitiannya berusaha untuk menganalisis kehidupan sosial dengan 

menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau pendapat individu 

dalam latar ilmiah.1 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yakni penelitian 

yang dilakukan dengan cara menggali dan mengumpulkan semua data yang 

diperlukan dengan mengunjungi secara langsung lokasi penelitian.  

 

 

 

                                                             
1Dr. Sudaryono, Metodelogi Penelitian (Depok: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2017), 

h. 91 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Guru H. Ahmad Bajuri, H. Majin Noor, 

serta beberapa santri dan alumni Pondok Pesantren Ar-Raudah Desa Namun 

Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. sedangkan responden utama 

penelitian ini ialah Guru H. Ahmad Bajuri selaku pimpinan Pondok 

Pesantren Ar-Raudah Desa Namun dan H. Majin Noor yang merupakan 

Kepala Desa di Desa Namun yang juga salah satu guru yang pernah 

mengajar di Pondok Pesantren Ar-Raudah di awal diresmikannya pondok 

pesantren ini. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah manajemen program keagamaan santri di 

Pondok Pesantren Ar-Raudah Desa Namun Kecamatan Jaro Kabupaten 

Tabalong. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Ar-Raudah, Desa Namun 

RT. 01, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71573. 

 

 

 



34 

 

 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dieksplorasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil jawaban atas 

pertanyaan yang terkait dengan fokus permasalahan yang ingin di teliti, 

dalam penelitian ini berfokus pada empat fungsi manajemen yakni; 

planning, organizing, actuating, dan controlling program-program 

keagamaan santri di Pondok Pesantren Ar-Raudah Desa Namun 

Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. 

b. Data Sekunder yakni data-data yang digunakan guna memperkuat data 

pokok penelitian, antara lain: gambaran tentang Pondok Pesantren Ar-

Raudah dan data pelengkap lain yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, 

dan data lainnya yang bersangkutan dengan manajemen program 

keagamaan santri. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 

a. Responden, ialah orang yang telah dipilih sebelumnya oleh penulis 

sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu mereka yang akan 

memberikan informasi berupa fakta dan keterangan secara langsung 

dalam penelitian ini yang dirincikan sebagai berikut: 
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TABEL 3.1 Responden Penelitian 

No Nama Responden 
Umur/Jenis 

Kelamin 
Pekerjaan Alamat 

1 H. Ahmad Bajuri 50th/LK 

Pimpinan 

Pondok 

Pesantren Ar-

Raudah 

Desa Namun 

2 H. Majin Noor 52th/LK 

Kepala 

Desa/Mantan 

Guru Pondok 

Pesantren Ar-

Raudah 

Desa Namun 

3 Saidah 28th/PR 

Alumni 

Pondok 

Pesantren Ar-

Raudah 

Desa Namun 

4 Melia Reisa 18th/PR Santriwati Desa Namun 

5 Nur Hidayanti 19th/PR Santriwati Desa Namun 

6 Riska Amelia 19th/PR Santriwati Desa Namun 

Jumlah 6 Orang 

Sumber: Diolah kembali, 2020. 

b. Informan, adalah orang yang dapat membantu memberikan informasi 

berupa data-data yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan 

penulis. Seperti Kantor Kelurahan Desa Namun dan Ketua RT.01 Desa 

Namun. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut:  

1. Observasi 

Observasi yang penulis lakukan ialah observasi secara langsung, 

yakni penulis secara langsung datang dan mengikuti beberapa program 

keagamaan santri serta mengamati kejadian-kejadian yang ada di tempat 

penelitian, melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada, serta mengamati 

hal-hal yang dirasa berhubungan dengan penelitian ini, dengan mengunjungi 

langsung Pondok Pesantren Ar-Raudah Desa Namun Kecamatan Jaro 

Kabupaten Tabalong.  

2. Wawancara 

Wawancara yakni penulis melakukan proses pengumpulan informasi 

berupa fakta-fakta dan keterangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

secara langsung kepada responden dan informan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang penulis lakukan 

dengan cara mengumpulkan data berupa catatan-catatan, tulisan, serta arsip-

arsip yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti, untuk 

digunakan sebagai data pelengkap. 
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F. Analisis Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan terhimpun atau didapatkan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian ini, baik itu data yang bersumber dari hasil 

wawancara, observasi maupun dokumentasi. Langkah selanjutnya ialah 

menanalisis data untuk menguraikan hasil penelitian secara lebih rinci. 

Sehingga akan terlihat kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan 

(hasil penelitian), selanjutnya perbedaan-perbedaan yang ditemukan menjadi 

landasan saat melakukan analisa. 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan yang penulis lakukan meliputi 

proses pencarian, pengklasifikasian, mengurutkan, menafsirkan dan proses 

mengkonfirmasi data agar memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. hal 

utama dalam proses analisis data adalah proses menjadikan data yang telah 

dikumpulkan menjadi data atau informasi yang memiliki nilai ilmiah dan 

teoritis.2 Penelitian ini menggunakan analisis deskriftif kualitatif, yakni 

bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara permasalahan satu dengan 

permasalahan lainnya yang sedang diteliti.  

Miles dan Huberman mengemukakan alur tahapan proses analisis data, 

sebagai berikut:3 

 

                                                             
2Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

h. 9 

 
3Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018) h. 

404-412 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses pertama yang dilakukan dalam analisis 

data, proses ini terdiri dari proses memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, dan pengabstrakan, serta proses memodifikasi data yang 

dihasilkan dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis di lapangan. 

2. Penyajian Data (data Display) 

Penyajian data adalah proses kedua yang dilakukan dalam analisis 

data, di proses ini data akan dikategorikan menurut pokok permasalahan 

yang sedang di teliti dan menjadikannya sekumpulan informasi yang 

tersusun secara sistematis guna mempermudah penulis menemukan bentuk 

hubungan satu data dengan data lainnya. 

3. Penyimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Proses terakhir dalam analisis data adalah kegiatan menyimpulkan 

data-data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis dengan cara 

menarik kesimpulan sementara. Selanjutnya kesimpulan sementara yang 

telah diperoleh di verifikasi agar menghasilkan kesimpulan yang lebih tegas 

dan memiliki dasar yang kuat. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

1. Triangulasi 

Triangulasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencek 

keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 
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Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui 

pemeriksaan, sebagai berikut: 

a. Triangulasi dengan sumber 

b. Triangulasi dengan metode 

c. Triangulasi dengan teori 

Melalui triangulasi peneliti melakukan check dan recheck hasil 

penelitian dengan cara: 

a. Mengajukan pertanyaan 

b. Mencek data dengan berbagai sumber data 

c. Memanfaatkan berbagai metode agar proses pengecekan data dapat 

dilakukan.4  

2. Member Check 

Member check ialah proses pengecekan data yang dilakukan dengan cara 

memperlihatkan hasil yang diperoleh penulis kepada pemberi data. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh penafsiran penulis terhadap data 

yang diperolehnya dengan data yang diberikan guna menghasilkan data 

yang semakin kredibel atau dipercaya.5 

3. Menggunakan Bahan Referensi 

Menggunakan Bahan Referensi maksunya ialah adanya bahan pendukung 

yang dapat membuktikan data yang telah diperoleh peneliti. Contohnya: 

                                                             
4M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almashur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2017) h. 322-324 

 
5Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, (Makasar, Sekolah 

Tinggi Theologia Jaffary, 2018), h. 122 
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data hasil wawancara berupa catatan atau rekaman wawancara. Data berupa 

gambaran keadaan berupa foto-foto pendukung yang didapatkan.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2018), h. 275 
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