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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahwa penelitian dasar atau murni 

adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan penelitian terapan adalah 

bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.
1
 

Berdasarkan pengertian di atas penelitian yang penulis gunakan adalah  

penelitian untuk  basic research (penelitian dasar) yang pada umumnya 

menggunakan metode eksperimen dan kualitatif.   

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode penulisan 

ini adalah karena permasalahan dalam penelitian ini bersifat holistik, 

kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada 

situasi sosial seperti pada penelitian ini dijaring dengan metode penelitian 

kuantitatif dengan instrumen seperti test dan kuesioner. Selain hal tersebut di 

atas, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, 

menemukan pola, hipotesis, dan teori.  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Pondok Darul Hijrah bertempat di 

Desa Cindai Alus RT. 008 RW. 003 No. 28 Kecamatan Martapura Kabupaten 

Banjar Kalimantan Selatan, Po Box 40 Banjarbaru Telp. 08117151812 Email 

ponpesdarulhijrahputra@gmail.com dan di Pondok Pesantren Darussalam Jl. 

K.H. Kasyful Anwar No.8 Kel. Pasayangan, Kec. Martapura, Kab. Banjar, 

Kalimantan Selatan, 70619 Telp. 05114721742 Email 

Contact@ponpesdarussalam.com   

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 

para pengajar Pondok Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darussalam 

yang berupa data dan identitas responden serta hasil wawancara. 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian penulis ini 

adalah: 

a. Responden, yaitu para pengajar di Pondok Darul Hijrah dan Pondok 

Pesantren Darussalam terutama yang menjadi pengajar ushul fiqh dan 

fiqh hadis. 

b. Dokumen, yaitu segala dokumen yang menunjang data penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Wawancara, penulis akan melakukan tanya jawab dengan responden 

mengenai permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh data 

yang diperlukan. 

b. Dokumentasi, teknik ini digunakan sebagai penunjang untuk mengetahui 

data-data profil Pondok Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darussalam 

seperti sejarah, visi-misi, serta data yang diperlukan lainnya seperti 

brosur-brosur, artikel dan lain-lain. 

E. Teknik Pengolahan Data 

Kegiatan pengolahan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik editing. Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan 

yang telah diserahkan oleh para pegumpul data.
2
 Tujuan dari teknik editing 

ini adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam 

daftar pertanyaan dalam wawancara penulis yang sudah diselesaikan.  

Pemeriksaan daftar pertanyaan dalam wawancara yang telah selesai 

ini dilakukan terhadap: 

1. Kelengkapan jawaban. Apakah setiap pertanyaan dalam daftar 

pertanyaan wawancara sudah ada jawabannya. 

                                                           
2
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2001), hlm. 153. 
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2. Keterbacaan tulisan. Tulisan yang tidak terbaca akan mempersulit 

pengolahan data atau berakibat pengolahan data salah membaca.  

3. Kejelasan makna jawaban.  

4. Kesesuaian jawaban. Memeriksa apakah jawaban pertanyaan yang satu 

dengan yang lain sudah sesuai. 

5. Relevansi jawaban. Bila ada jawaban yang kurang atau tidak relevan 

maka penulis harus menolaknya.  

F. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis data pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis akan melakukan analisis 

terhadap jawaban orang yang diwawancara, apabila jawaban orang yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penulis akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dan sampai diperoleh data 

yang dianggap kredibel.  

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehinggaa datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan data conclusion drawing 

/ verification.
3
  

 

                                                           
3
  Ibid., hlm. 270. 


