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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian    

1. Jenis Pendekatan Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

meneliti tentang bimbingan  keagamaan di Pondok Pesantren Al Falah Putri. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif 

“penelitian kualitatif yaitu bersifat (natural setting) yaitu alami atau murni 

kemurnian situasi atau fenomena yang diteliti perlu menjadi pertimbangan 

peneliti. Itulah sebabnya diawal perkenalan dengan sumber data dan 

pendekatan yang lebih mendekatkan analisisnya pada proses pengumpulan 

deduktif dan induktif serta analisa terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika. 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bimbingan 

keagamaan di Pondok Pesantren Al Falah Putri. 

2. Desain Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, kualitatif yaitu metode yang meneliti sekelompok manusia atau 

objek dengan cara menggambarkan atau melukiskan secara sistematis 



67 
 

mengenai fakta-fakta serta menganalisa hubungan antara fenomena yang 

diselidiki pada masa sekarang.  

 Dengan kata lain penelitian deskriftif mengambil masalah atau 

memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya 

pada saat penelitian dilaksanakan, mengkaji tentang bimbingan keagamaan di 

Pondok Pesantren Al-falah Putri. Dalam hal ini nantinya akan terlihat jelas 

bagaimana peran bimbingan keagamaan di Pondok Pesantren Al Falah Putri, 

selanjutnya agar penelitian ini valid dan memiliki subtansi yang berbobot 

maka digali data pokok dan data penunjang sebagai kerangka dasar yang 

diperlukan untuk keabsahan dan dinyatakan layak disebut sebuah karya 

ilmiah. 

 

B. Objek Dan Subjek Penelitian 

1. Objek Penelitian  

 Adapun menjadi objek penelitian ini bimbingan keagamaan di Pondok 

Pesantren Al Falah Putri dan perannya dalam mengatasi faktor-faktor yang 

memepengaruhi bimbingan keagamaan di Pondok Pesantren Al Falah Putri. 

 Subjek penelitian ini 10 orang ustazah di Pondok Pesantren Al Falah 

Putri dan orang 13 santriwati Pondok Pesantren Al Falah Putri. 
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C. Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al Falah Puteri  

Banjarbaru yang terletak di Jalan A. Yani Km.23 Landasan Ulin Tengah 

Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalsel. 

D. Data Dan Sumber Data  

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data pokok 

dan data penunjang 

a. Data Pokok  

 Data tentang bimbingan keagamaan di Pondok Pesantren Al Falah 

Putri meliputi data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan 

keagamaan di Pondok Pesantren Al Falah Putri sebagai berikut:  

1) Faktor fasilitas  

2) Faktor lingkungan meliputi: lingkungan Pondok Pesantren dan 

lingkungan masyarakat   

3) Faktor klien meliputi: minat belajar klien, dan motivasi klien 

b. Data penunjang  

 Data-data ini digali bertujuan sebagai perlengkapan dari data pokok 

meliputi: 

1) Sejarah singkat Pondok Pesantren Al Falah Putri. 

2)  Gambaran umum lokasi Pondok PesantrenAl Falah Putri. 

3)  Keadaan saran pra sarana di Pondok PesantrenAl Falah Putri. 
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2. Sumber Data 

 Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah sebagai 

berikutlah:  

a. Informan pokok yakni  orang yang memberikan jawaban atas sejumlah 

pertanyaan yang diajukan dan memahami penelitian ini yaitu, mudirah 

Al-Falah puteri serta 10 orang ustazah di Pondok Pesantren Al-Falah 

Putri. 

b. Informan penunjang yakni orang yang dianggap dapat memeberikan 

informasi tambahan yang diperlukan dalam penelitian ini seperti 13 orang 

santriwati di Pondok Pesantren Al Falah Putri serta staf-staf yang ada di 

Pondok Pesantren Al Falah Puteri. 

c. Dokumentasi berupa arsip-arsip atau catatan seperti sejarah berdirinya 

Pondok Pesantren Al Falah Puteri, Visi Misi, dan hal-hal lainnya yang 

ada hubungan nya dengan data yang digali.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Sebagai metode ilmiah observasi berarti pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki tekhnik yang 

digunakan yaitu penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat bimbingan 

keagamaan di Pondok Pesantren Al Falah Putri.  
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a. Wawancara  

 Yang dimaksud dengan metode wawancara adalah suatu metode 

pengumpulan data melalui pengamatan dengan melakukan Tanya jawab 

yang dilakukan secara lisan. Teknik wawancara ini penulis gunakan untuk 

memperoleh gambaran umum Pondok Pesantren seperti metode yang 

digunakan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan di Pondok 

PesantrenAl Falah Putri. 

b. Dokumentasi  

 Teknik ini digunakan untuk menunjang teknik lain dengan melihat 

dan mengumpulkan catatan atau arsip oleh pihak Pondok Pesantren 

tentang gambaran umum lokasi penelitian, jumlah santriwati, keadaan 

Pondok Pesantren, sarana pra sarana, bentuk bimbingan keagamaan di 

Pondok Pesantren tersebut, dan faktor-faktor penunjang dan penghambat 

bimbingan keagamaan di Pondok tersebut. 

 

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Adapun beberapa teknik dan pengolahan data yang penulis gunakan 

yaitu: 

a. Editing, yaitu penulis mencatat kembali data yang telah terkumpul untuk 

mengetahui apakah semua data sudah lengkap dan dapat dipahami 
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b. Interpretasi, yaitu memberi penjelasan dengan data yang terkumpul dan 

menguraikannya dalam bentuk kualitatif selanjutnya dianalisis  

c. Memberi cek, yaitu memeriksa atau mengoreksi kembali data orang 

yang diwawancara apakah sudah benar atau perlu diperbaiki. 

 

2. Analisis Data  

 Setelah data dapat diperoleh dilapangan, selanjutnya penganalisaan data 

ada dua yaitu: 

a. Tahap pertama menganalisa data dengan mempelajari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi semua data yang terkumpul. 

b. Tahap kedua adalah mencari faktor-faktor yang mempengaruhi 

bimbingan keagamaan di Pondok Pesantren Al Falah Putri. 

 

G. Pengesahan Keabsahan Data 

   Pengecekkan keabsahan data yang penulis gunakan dalam  penelitian 

ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekkan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu.
1
 Jenis triangulasi terdiri dari triangulasi 

sumber data yaitu dengan mencari data dari sumber yang beragama yang masih 

terkait satu sama lain, dan triangulasi metode yaitu mencari data dengan cara 

yang beragam. Penulis menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekkan data 

untuk mendapatkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. 

                                                           
1
 Djaman Satori dan Aan Komarian, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 170. 


