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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

melakukan penelitian yang diperoleh dari informan, peristiwa, atau fenomena 

yang ada di lapangan (lokasi penelitian) baik melalui hasil wawancara maupun 

melalui observasi (Rahmadi, 2011, hlm. 66) . Yang mana dalam penelitian ini, 

peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Kemitraan Strategis di 

Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah Putera Kab. Banjar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menurut Best 

dalam bukunya Sukardi penelitian deskriptif merupakan metode penlitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa 

adanya (Sukardi, 2014, hlm. 157). Dari hasil pengolahan data penelitian ini akan 

diketahui dengan jelas bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui 

Kemitraan Strategis Di Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah Putera Kab. 

Banjar. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini bertempat pada Pondok Pesantren Modern Darul 

Hijrah Putera, Cindai Alus Rt.08 Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, 

Provinsi Kalimantan Selatan. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek utama dalam penelitian ini adalah manajemen pengelola 

perekonomian Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah Putera Kab. Banjar. 

yang menurut penulis dapat memberikan keterangan dan informasi yang lebih 

efektif, yang berkenaan dengan data yang harus diteliti mengenai 

pemberdayaan ekonomi pesantren melalui kemitraan strategis. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam 

suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk 

mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadinya. Objek 

dari penelitian ini adalah Ekonomi Pesantren dan  Mitra Stategis Pondok 

Pesantren Modern Darul Hijrah Putera Kab. Banjar dalam melakukan 

pemberdayaan ekonomi pesantren. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan 

dan wawancara dengan informan, data primer dikumpulkan oleh penulis 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis (Purhantara, 2010, hlm. 79). 

Data Primer yang dilakukan adalah tentang bagaimana pemberdayaan 

ekonomi pesantren melalui kemitraan strategis di Pesantren Modern Darul 
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Hijrah Kab Banjar, serta dampak dari kemitraan strategis terhadap ekonomi 

pesantren di Pesantren Modern Darul Hijrah Putera Kab. Banjar. 

b. Data Sekunder, adalah data tambahan berupa informasi yang melengkapi 

data primer, seperti sejarah Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah, Visi 

dan Misi Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah, Sturuktur Kepengurusan 

Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah, Jumlah Unit Usaha pada Pondok 

Pesantren Modern Darul Hijrah dan jumlah mitra strategis yang dimiliki 

oleh Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah Putera Kab. Banjar , serta arsip 

dan dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian penulis. 

2. Sumber data 

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

sumber-sumber sebagai berikut: 

a. Informan 

Informan adalah orang-orang yang ada dalam subjek penelitian 

yang dapat memberikan informasi tentang penelitian ini, yaitu satu orang 

manajemen pengelola perekonomian Pesantren Modern Darul Hijrah 

Putera Kab. Banjar. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dapat berupa bahan tulisan arsip-arsip atau dokumen 

lainnya yang ada hubungannya dengan data yang sedang dicari, data ini 

bisa dalam bentuk tulisan maupun foto yang dapat melengkapi data dari 

penelitian ini. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah sebuah prosedur sistematik dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan, agar mempermudah dalam 

mengumpulkan data dan serta mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi di 

lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi, yaitu 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data 

yang sama. Peneliti menggunakan observasi , wawancara mendalam dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak (Sugiyono, 2012, 

hlm. 327). 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena yang 

diteliti. Dalam observasi tidak hanya mencatat sesuatu kejadian atau praktik, 

namun juga segala sesuatu atau sebanyak mungkin hal-hal yang juga ada 

kaitannya (Moreong, 2005, hlm. 126). Dalam penelitian ini penulis langsung 

turun kelapangan untuk mengobservasi bagaimana Peberdayaan Ekonomi 

Pesantren Melalui Kemitraan Strategis di Pondok Pesantren Modern Darul 

Hijrah Putera Kab Banjar, serta dampak kemitraan strategis terhadap ekonomi 

pesantren di Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah Putera Kab. Banjar . 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara secara 

langsung dengan satu orang manajemen pengelola perekonomian pesantren 

Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah Putera Kab. Banjar.  
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3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan teknik dokumentasi, untuk 

melengkapi data-data yang telah didapat. Yaitu dokumen-dokumen  yang 

terkait dengan penelitian penulis, baik berupa catatan, adminisitrasi, laporan 

keuangan, foto-foto dan lainnya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu cara untuk mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil interview untuk meningkatkan pemahaman tentang objek penelitian 

dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain, metode analisis data ini adalah 

sebuah proses penyederhanaan suatu data ke dalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca, dipahami dan diinterprestasikan secara detail. Tektik tersebut juga dapat 

disebut sebagai teknik analisis deskriptif kualitatif. (Afifuddin dan Saebani, 2009, 

hlm. 88) 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya 

seluruh data yang sudah terkumpul diolah secara non-statistik untuk 

menggambarkan situasi hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak pengumulan 

data berjalan denga menggunakan metode yang dijelaskan diatas, yang mana 

setiap data yang diperoleh akan terlebih dahulu dipilih agar data yang diolah 

menjadi akurat dan selektif. 

Data yang sudah diseleksi selanjutnya dilakukan analisis dengan 

penyaringan data, pengolahan data dan penimpulan. Data kemudian disusun dalam 

beberapa kategori yang saling dihubungkan dari berbagai sumber, melalui proses 
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inilah kesimpulan dibuat agar memperkokoh dan memperjelas bukti yang 

dijadikan landasan. 

Penulis dalam penelitian ini menganalisis data menggunakan model Miles 

dan Huberman, yaitu: 

1. Koleksi Data (Data Collection) 

Koleksi data adalah pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk 

memudahkan penulis dalam menganalisis dan mengolah data tersebut, 

Pengumulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang dapat mendukung penelitian ini. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Pada tahap reduksi, data dan informasi diolah untuk menelaah 

keseluruhan data dari catatan lapangan, telaah ini dilakukan untuk menentukan 

hal hal poko atau penting dari objek penelitian. Mereduksi data berarti 

merangkum hal-hal penting dan membuang yang tidak diperlukan, dengan 

begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah penulis melakukan pengumpulan data berikutnya. 

3. Penyajian Data (Duta Display) 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan penyajian data secara sistematis, 

terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga lebih mudah dipahami, 

penyajian data dalam bentuk tesk dan bersifat naratif. Maka berdasarkan inilah 

data tersebut akan diberi makna yang relevan dengan penelitian. 
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4. Verifikasi (Conclustion) 

Pada tahap verifikasi dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang 

telah didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dalam 

penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal penelitian, dan temuan baru yang bersifat deskriptif. (Sugiyono, 

2008, hlm. 33). 

Penulis dalam menganalisis data ini, terlebih dahulu memaparkan data 

yang diperoleh di lapangan, mengenai bagaimana pemberdayaan ekonomi 

pesantren melalui kemitraan strategi serta dampaknya terhadap ekonomi Pesantren 

Modern Darul Hijrah Putera Kab. Banjar, dilanjutkan dengan mengemukakan 

teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 


