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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, 

yang mana penulis berusaha untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan 

mendalam mengenai implementasi disiplin dalam pembiasaan tadarus Al-Qur’an 

di Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura, penulis menggunakan 

jenis penelitian dengan penelitian lapangan (Field Reasearch atau Riset lapangan). 

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan 

atau pada responden. Sehingga data-data yang didapatkan langsung berasal dari 

lapangan.   

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dalam bentuk deskriptif 

dengan meneliti objek dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai 

fakta-fakta dan menganalisa hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa 

sekarang. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. Pada umumnya dilakukan 

dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subek penelitian adalah sessuatu yang diteliti, baik orang, benda ataupun 

lembaga (organisasi). Subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang, tempat 

data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahkan. Subjek dalam 

penelitian ini adalah ketua yayasan (pimpinan) pondok pesantren beserta guru dan 

santriwati Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sifat atau keadaan dari suatu benda, orang atau 

yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat dan keadaan yang 

dimaksud adalah kuantitas dan kualitas yang berupa perilaku, kegiatan, pendapat, 

pandangan, penilaian, sikap pro maupun kontra. Objek dalam penelitian ini adalah 

pembiasaan tadarus Al-Qur’an di Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura, meliputi: 

1. Cara guru dalam melakukan pendisiplinan pembiasaan tadarus Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura. 

2. Faktor pendukung pelaksanaan pembiasaan tadarus Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura. 

3. Dampak sosial dalam pelaksanaan pembiasan tadarus Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura 

 

D. Data dan Sumber Data 
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Data merupakan informasi yang didapatkan dari sumber penelitian/data. 

Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana suatu data diperoleh, dapat berupa 

benda, orang, tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya mengenai 

informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.46 

1. Data Pokok 

a. Cara guru dalam melakukan pendisiplinan pembiasaan tadarus Al-

Qur’an di Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura 

1) Pelaksanaan pembiasaan tadarus Al-Qur’an di Pondok Pesantren 

Puteri Nahdlatul Ulama Martapura. 

2) Kesiapan dan Kelancaran Santriwati dalam Pembiasaan Pelaksanaan 

Tadarus Al-Qur’an di Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura. 

3) Manfaat dan Keutamaan Kegiatan Pembiasaan Tadarus Al-Qur’an 

di Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura. 

b. Faktor pendukung pelaksanaan pembiasaan tadarus Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura  

c. Dampak Sosial dalam Pelaksanaan Pembiasaan Tadarus Al-Qur’an 

Santriwati Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura. 

1) Menumbuhkan perasaan tenang dalam mengikuti pembelajaran. 

2) Terbentuknya lingkungan pondok pesantren yang sangat baik dan 

harmonis. 

                                                 
46Tatang M.Amrin, Menyusun Rencana Penelitian, Cet. 3 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,   

1995), h.132.  
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2. Data Penunjang 

a. Identitas Sekolah 

b. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura 

c. Struktur pengurus yayasan sosial Martapura LKSA Puteri NU 

d. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura 

3. Sumber Data 

a. Responden, yaitu orang yang merespon atau memberikan informasi 

tentang data penelitian. Dalam penelitian ini responden ialah santriwati 

Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama Martapura. 

b. Informan, yaitu ketua yayasan (pimpinan) Pondok Pesantren serta guru-

guru dan administrasi Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura. 

c. Dokumentasi, yaitu berupa foto-foto maupun catatan arsip atau bukti 

tertulis yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan 

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:  
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1. Teknik Observasi; Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Menggunakan teknik ini data yang didapat lebih konkrit dan akurat. Data 

tentang gambaran bagaimana saat pelaksanaanpendisiplinan pembiasaan 

tadarus Al-Qur’an. 

2. Wawancara; Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengontruksi mengenai orang, kejadian, motivasi, perasaan dan sebagainya 

yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

kepada orang yang diwawancarai. Dalam teknik ini, penulisan mengadakan 

tanya jawab secara mendalam kepada  ketua yayasan (pimpinan)pondok 

pesantren, guru-guru dansantriwati Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul 

Ulama Martapura yang terkait dengan pelaksanaan pendisiplinan 

pembiasaan tadarus Al-Qur’an. 

3. Dokumentsi; Pada teknik dokumentas ini, peneliti dimungkinkan 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau 

dokumen yang ada pada responden atau tempat. Teknik ini digunakan 

sebagai penunjang teknik-teknik lain. Data yang digali berupa dokumen-

dokumen yang berkenaan dengan data gambaran umum lokasi penelitian, 

seperti data identitas sekolah, sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren 

Puteri Nahdlatul Ulama Martapura, struktur pengurus yayasan sosial 

Martapura LKSA Puteri NU, visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Puteri 

Nahdlatul Ulama Martapura.Untuk lebih jelasnya menegani data dan teknik 

pengumpulan data, dapat dilihat pada matrik sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Matriks, Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

NO  Data  Sumber Data  

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1.  Data pokok penelitian ini, adalah 

Implementasi Disiplin dalam 

Pembiasaan Tadarus Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Puteri 

Nahdlatul Ulama Martapura, 

meliputi: 
a. Cara guru dalam melakukan 

pendisiplinan pembiasaan tadarus 

Al-Qur’an di Pondok Pesantren 

Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura. 

1) Pelaksanaan pembiasaan 

tadarus Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Puteri Nahdlatul 

Ulama Martapura. 

2) Kesiapan dan Kelancaran 

Santriwati dalam Pembiasaan 

Pelaksanaan Tadarus Al-

Qur’an di Pondok Pesantren 

Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura. 

3) Manfaat dan Keutamaan 

Kegiatan Pembiasaan 

Tadarus Al-Qur’an di Pondok 

Pesantren Puteri Nahdlatul 

Ulama Martapura. 

b. Faktor pendukung pelaksanaan 

pembiasaan tadarus Al-Qur’an di 

Pondok Pesantren Puteri 

Nahdlatul Ulama Martapura. 

c. Dampak Sosial dalam 

Pelaksanaan Pembiasaan Tadarus 

Al-Qur’an Santriwati Pondok 

Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura. 

1) Menumbuhkan perasaan 

tenang dalam mengikuti 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Yayasan 

(Pimpinan) 

Pondok 

Pesantren, 

Guru-guru dan 

Santriwati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 
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2) Terbentuknya lingkungan 

Pondok Pesantren yang 

sangat baik dan harmonis.  

2. Gambaran data penunjang lokasi 

penelitian, meliputi: 

a. Identitas Sekolah 

b. Sejarah singkat berdirinya 

Pondok Pesantren Puteri 

Nahdlatul Ulama Martapura 

c. Struktur Pengurus Yayasan 

Sosial Martapura LKSA 

Puteri NU 

d. Visi, misi dan tujuan  

 

Ketua Yayasan 

(Pimpinan) 

Pondok 

Pesantren dan 

Staf TU 

Dokumentasi dan 

Wawancara 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

1. Koleksi data, yaitu adalah penelitian dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data pokok maupun penunjang melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Editing, yaitu peneliti mengecek kembali data yang terkumpul untuk 

mengetahui apakah semua jawaban responden dapat dimengerti atau 

belum dan mengetahui lengkap atau tidaknya data yang dikumpulkan 

benar-benar telah dapat dipahami.  
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3. Interpretasi Data, teknik ini digunakan penulis untuk menafsirkan data 

kebentuk uraian-uraian dan memperjelasnya tanpa mengubah maksud 

dari data semula. 

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data atau instrumen yang ditetapkan.Kemudian dilanjutkan dengan 

analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan 

kesimpulan dari masalah yang dikemukakan, yaitu tentang Implementasi Disiplin 

dalam Pembiasaan Tadarus Al-Qur’an di Pondok Pesantren Puteri Nahdlatul Ulama 

Martapura.Lalu mengambil kesimpulan denganmenggunakan metode indukatif 

yaitu menarik simpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi suatu simpulan umum 

berdasarkan kenyataan atau data di lapangan.  Tujuannya adalah menyederhanakan 

data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana 

dan lebih mudah dipahami, atau analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan 

penelitian yang dilaksanakan. 

G. Prosedur Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan  

a) Melakukan observasi dan penjajakan awal terhadap lokasi penelitian 

untuk mencari informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. 

b) Membuat desain proposal. 

c) Berkonsultasi dengan dosen penasehat mengenai desain proposal 

penelitian. 
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d) Mengajukan desain proposal skripsi kepada biro skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Antasari 

Banjarmasin.  

2. Tahapan Persiapan  

a) Melaksanakan seminar proposal penelitian yang telah di setujui.  

b) Merevisi proposal penelitian dengan berpedoman pada hasil seminar.  

c) Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin dalam rangka pengumpulan data. 

d) Menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan guna menyampaikan 

rencana riset dengan disertai surat riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin.  

e) Menentukan jadwal penelitian.  

f) Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dimuat dalam 

wawancara untuk hasil pengolahan data.  

3. Tahapan Pelaksanaan  

a) Menyampaikan surat riset kepada pihak-pihak yang terkait. 

b) Melakukan observasi penelitian, wawancara, dan dokumentasi. 

c) Mengumpulkan data dari para responden dan informasi sesuai dengan 

pengumpulan data yang telah dibuat.  

d) Mengolah, menyusun dan menganalisis dat-data yang diperoleh, sambil 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing.  

e) Tahapan Akhir  

f) Menyusun hasil laporan.  
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g) Memohon kesediaan dosen pembimbing untuk menyetujui naskah 

skripsi penelitian yang diajukan.  

h) Memperbanyak hasil penelitian skripsi yang telah diperbaiki dan 

disetujui oleh dosen pembimbing untuk dibawa kesidang munaqasah 

skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin 

untuk dipertanggungjawabkan dan dipertahankan. 


