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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian Kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan 

natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa ada manipulasi.
1
   

Menurut Bogdan dan Guba pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang diamati.
2
 Tujuan penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk 

membuat secara berurutan, sesuai fakta dan data yang ditemukan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat daerah atau tempat tertentu.
3
 

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research) yang 

dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menggali data yang 

diperlukan yang berhubungan dengan judul penelitian. Sedangkan pendekatan 

yang diperlukan adalah pendekatan kualitatif  dalam bentuk deskriptif.   

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan secara dalam dan 

luas tentang bimbingan keagamaan menyangkut akidah,  ibadah dan akhlak pada 

pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam 

Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. 

 

                                                             
1 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2011) h. 140. 

2 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2014) Cet ke-2, h. 181 

 
3 Suryabrata Sumardi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 75 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keseluruhan dari sumber informasi atau 

informan yang dapat memberikan data mengenai bimbingan keagamaan 

menyangkut akidah, ibadah dan akhlak pada pondok pesantren salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura 

Timur Kabupaten Banjar. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a.  Pengelola yaitu ketua, sekretaris, Bendahara serta pengawas harian 

Pondok Pesantren Asrama Putri Datu Guat 

b. 6 orang Santriwati baik itu tingkatan Ula,Wushto, dan Ulya 

2. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek penelitian ini adalah bimbingan keagamaan yang 

menyangkut bimbingan akidah,  bimbingan  ibadah dan bimbingan akhlak yang 

dilakukan oleh santriwati pada pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari, sebagimana rincian di bawah ini: 

a. Bimbingan akidah santriwati pada pondok pesantren salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan 

Martapura Timur Kabupaten Banjar, dikhususkan di bawah ini: 

1) Iman Kepada Allah Swt 

2) Iman kepada Malaikat 

3) Iman kepada Rasul 
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4) Iman kepada Kitab  

5) Iman kepada Hari kiamat 

6) Iman kepada Qadha dan Qadar 

b.  Bimbingan Ibadah santriwati pada pondok pesantren salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan 

Martapura Timur Kabupaten Banjar, dikhususkan di bawah ini: 

1) Bimbingan ibadah salat  berjamaah dan salat sunnah 

2) Bimbingan ibadah puasa  

3) Bimbingan ibadah menghafal dan membaca Al-Quran 

4) Bimbingan ibadah zikir  dan sholawat 

c. Bimbingan Akhlak santriwati pada pondok pesantren salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di Desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan 

Martapura Timur Kabupaten Banjar, dikhususkan di bawah ini: 

1) Bimbingan akhlak kepada guru-guru seperti sopan santun dari segi 

perbuatan maupun pembicaraan, mentaati tata tertib, dan disiplin  

2) Bimbingan akhlak sesama  santriwati seperti tolong  menolong, 

toleransi, tanggung jawab dan  kejujuran sebagai santriwati pada 

pondok pesantren  salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 

di Desa Dalam Pagar Ulu kecamatan Martapura Timur kabupaten 

Banjar. 
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C. Lokasi Penelitian.  

Yang  menjadi lokasi penelitian ini adalah pondok pesantren salafiyah 

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar Ulu RT.02 no.79 

Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data dalam penelitian ini adalah segala bentuk fakta, realita dan informasi 

yang di gali dan di peroleh  dari subjek penelitian. Data dalam penelitian ini terdiri 

dari data pokok dan data penunjang. 

a. Data Pokok 

Data pokok adalah data yang akan menjawab pertanyaan yang terdapat 

dalam  perumusan masalah yang di teliti, meliputi : 

1) Bimbingan akidah pada pondok pesantren salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar Ulu 

Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. 

2) Bimbingan ibadah pada pondok pesantren salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar Ulu 

Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. 

3) Bimbingan akhlak pada pondok pesantren salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar Ulu 

Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. 
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b. Data penunjang 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa arsip atau dokumentasi 

kegiatan-kegiatan pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari, dan profil pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari yang berupa sejarah berdiri, visi misi, dan struktur kepengurusan pondok 

pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar 

Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. 

 Data sekunder adalah data penunjang atau pelengkap yang digunakan 

untuk melengkapi data pokok, sehingga diperoleh data hasil penelitian yang 

lengkap, meliputi: fasilitas  ibadah, pembelajaran keagamaan dan faktor 

pendukung kegiatan keagamaan lainnya. 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Informan kunci (informasi utama) yaitu ketua Pengasuh pondok 

pesantren, dan ketua Pengelola santriwati pondok pesantren salafiyah 

Sykeh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar Ulu 

Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. 

b. Informasi pelengkap yaitu, pengurus pada asrama putri, pengajar 

(Ustadzah), dan santriwati yang terkait dengan bimbingan keagamaan 

menyangkut akidah, ibadah dan akhlak pada pondok pesantren 

salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar 

Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Agar memperoleh data yang lengkap dan benar-benar menjelaskan tentang 

bimbingan keagamaan pada pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur 

Kabupaten Banjar, maka penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber, di 

antaranya data dari lapangan yang diperoleh dari pengasuh, ustadzah (pengajar), 

pengurus maupun para santriwati serta data dari hasil observasi secara langsung 

terhadap situasi pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari.  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ada 

beberapa metode, antara lain sebagai berikut:  

1. Observasi 

Observasi yaitu suatu cara untuk menggali data melalui pengamatan secara 

teliti dan langsung kepada objek penelitian, observasi ini digunakan untuk 

mengetahui secara langsung kondisi nyata pondok pesantren salafiyah Syekh 

Muhammad Arsyad Al-Banjari baik gambaran secara geografis maupun 

bimbingan keagamaan yang terdiri dari bimbingan akidah, bimbingan ibadah dan 

bimbingan akhlak pada pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad 

Al-Banjari di desa Dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten 

Banjar. 

2. Wawancara (Interview)  

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan 

data tentang sesuatu yang berkaitan dengan bimbingan keagamaan pada pondok 
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pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di desa Dalam Pagar 

Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Subjek wawancara dalam 

penelitian ini adalah ketua pengelola asrama putri, ustadzah dan santriwati pondok 

pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 

3. Dokumen 

Teknik ini digunakan sebagai penunjang teknik-teknik lain. Data yang 

digali berupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan data gambaran umum 

lokasi penelitian serta penulis juga berperan dalam membuat dokumentasi pada 

saat penelitian nantinya. 

TABEL 3.1 Data dan Sumber Data Hasil Penelitian  

No Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan Data 

A. Bimbingan akidah 

1. Iman Kepada Allah 

SWT 

2. Iman Kepada Malaikat 

3. Iman kepada Rasul 

4. Iman kepada kitab 

5. Iman kepada hari kiamat 

6. Iman kepada qadha dan 

qadar 

 

 Pengelola Asrama 

Putri Datu Guat  

 

 

Observasi 

Wawancara  

 

B. 

 

Bimbingan Ibadah 

1. Bimbingan sholat 

2. Bimbingan puasa 

3. Bimbingan menghafal 

dan membaca Al-Quran 

4. Bimbingan zikir dan 

sholawat 

 

Pengelola asrama 

putri, 

 Ustadzah dan 

Santriwati 

 

Observasi 

Wawancara 

Dokumentasi 

C.  Bimbingan Akhlak 

1. Bimbingan akhlak 

kepada guru-guru 

meliputi: sopan santun, 

mentaati tata tertib, dan 

disiplin 

 

 

Ketua pengelola 

asrama putri, 

Ustadzah dan  

Santriwati 

 

 

 

Observasi 
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2. Bimbingan Akhlak 

terhadap sesama 

santriwati meliputi: 

tolong menolong, 

tanggung jawab dan 

kejujuran  

 

Wawancara 

Dokumentasi 

D. Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian  

  

 1. Sejarah singkat 

berdirinya PPS Syekh 

Muhammad Arsyad Al-

Banjari 

2. Visi, misi, dan tata tertib 

PPS Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari 

3. Keadaan guru PPS 

Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari 

4. Keadaan santriwati PPS 

Syekh Muhammad 

Arsyad Al-Banjari 

 

 

Ketua Yayasan dan 

Pengasuh PPS Syekh 

Muhammad Arsyad 

Al-Banjari 

 

 

Dokumen dan 

wawancara 

 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan  data dalam  penelitian  ini meliputi beberapa tahapan sebagai 

berikut: 

a. Koleksi data, yaitu penulis menghimpun data yang telah terkumpul 

baik data primer maupun data sekunder 

b. Klarifikasi data,  yaitu penulis mengelompokkan data sesuai jenisnya 

masing-masing sehingga memudahkan dalam penyajian data 

c. Editing data,  yaitu memberikan  redaksi sempurna terhadap data yang 

terkumpul dan mampu memberikan penjelasan yang bermakna dan 

akurat 
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d. Interpretasi data, yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang 

ditelti 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik 

hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan 

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis sajikan dalam bentuk kualitatif deskriptif berupa uraian-

uraian yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian secara 

objektif. 

Menurut Mile dan Huberman ini adalah analisis data model interaktif 

bahwa analisis data yang dibagi atas tiga kegiatan secara bersamaan yaitu sebagai 

berikut:
4
 

a. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, perhatian, pemusatan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan. Reduksi data digunakan unutk memilih, memfokuskan, mempertajam, 

membuang dan mengorganisasikan data tentang bimbingan keagamaan pada 

pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar data 

tersebut dapat digambarkan dan di verifikasikan. 

 

 

                                                             
4 Albi Anggito & Johan Setiawan , Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 

2018), h. 234-235 
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b. Penyajian data 

Penyajian data adalah penyimpulan informasi yang sistematis yang 

memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. 

Dalam tahap ini peneliti menggunakan penyajian data secara sistematis yaitu 

kumpulan informasi tentang bimbingan keagamaan pada pondok pesantren yang 

telah tersusun dan dapat diambil kesimpulan dan tindakan. 

c. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan proses pemaparan singkat dan jelas 

mengenai paparan yang ada dalam penyampaian data mengenai bimbingan 

keagamaan pada pondok pesantren salafiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-

Banjari. 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu: tahap 

perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan, 

sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Penjajakan awal dan observasi ke lokasi penelitian 

b. Membuat desain proposal skripsi 

c. Mengajukan desain proposal kepada Biro Skripsi Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi  

b. Merevisi proposal skripsi 



 

50 
 

 
 

c. Memohon surat riset untuk melakukan penelitian 

d. Mempersiapkan pedoman pengumpulan 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengumpulkan data  

b. Mengolah dan menganalisis data  

c. Menarik kesimpulan dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan  

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Menyusun laporan hasil penelitian  

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan yang telah 

disusun, serta dilakukan koreksi dan perbaikan hingga disetujui  

c. Memperbanyak hasil laporan yang telah disetujui dan siap diuji serta 

dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. 

  

 

 

 

 

 

 

 




