
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan cara penulisannya penelitian ini termasuk penelitian field 

research atau penelitian lapangan.  artinya penelitian yang langsung terjun ke 

lokasi penelitian, tidak secara literatur atau library.  

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan 

desain deskriptif empiris. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian ini 

penulis berperan sebagai instrument kunci, dan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan antara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi).1 

Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa penggambaran atau 

deskriptif. Dengan begitu, dalam penelitian ini penulis mengelola data dengan 

menggunakan susunan kalimat untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi di 

lapangan melalui pengamatan (observasi), pencarian informasi dan 

pengumpulan informasi, serta analisis berdasarkan empiris. 
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B. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian  

1. Subjek penelitian ini adalah Ustazah Khalimatus Sa’diyah selaku 

pembimbing dari anak-anak yang belajar agama dan mengaji di desa Bumi 

Makmur. 

2. Adapun objek yang penulis teliti adalah bimbingan keagamaan yang 

dilakukan oleh Ustazah Khalimatus Sa’diyah itu sendiri kepada anak-anak 

berupa bimbingan akidah terkait tauhid dan keimanan kepada tuhan, 

bimbingan syariah terkait ibadah dan amal shalih, berbakti kepada Allah dan 

orang tua, salat, dan amar makruf nahi munkar, Bimbingan baca tulis Al-

Qur’an. Dan terakhir bimbingan akhlak mulia; berinteraksi dengan sesama. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Pondok Pesantren Darul Barokah di Desa 

Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan, pondok ini adalah salah satu tempat belajar agama/mengaji 

yang ada di desa Bumi Makmur. Pondok yang dimaksud disini adalah khusus 

hanya untuk mengaji dan belajar agama, lain halnya seperti pondok pesantren 

yang kita ketahui pada umumnya yaitu tempat sekolah dan belajar agama.  

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Menurut Webster New World Dictionary, data adalah things know or 

assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. 

Diketahui maksudnya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat 

memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau personal. 



Data juga dapat didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang 

diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapat berupa angka 

dan dapat pula berupa lambang atau sifat. Beberapa macam data antara lain 

yaitu; data populasi, data sampel, data observasi, data primer dan data 

sekunder.2 Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti dari sumbernya.  

b. Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik 

berupa orang maupun catatan seperti buku, laporan, buletin, dan majalah 

atau lainnya yang sifatnya dokumentasi.3 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh, data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Responden yaitu orang yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti 

baik tertulis maupun lisan.4 Adapun responden dalam penelitian ini adalah 

Ustaz Misbachul Munier dan Ustazah Khalimatus Sa’diyah. 

b. Dokumen yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian ini 

untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dokumen yang dimaksud 

berupa foto-foto kegiatan bimbingan keagamaan di Pondok Pesantren 

Darul Barokah Desa Bumi Bakmur. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah hal yang paling terpenting dalam proses 

penulisan hasil penelitian, karenanya dalam pengumpulan data harus 

menggunakan teknik yang telah disediakan dalam penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah: 

1. Teknik Observasi 

Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi –informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.  

Observasi merupakan salah satu cara dalam penelitian. Menurut 

Sanafiah Faisal (1990), macam-macam observasi yaitu: pertama, Observasi 

Partisipatif. Susan Stainback menyatakan: 

In Participant observation, the researcher observes what people do, listen to 

what they say, and participates in their activities”Kemudian dibagi menjadi, 

observasi pasif “means the research is present at the scene of action but does 

not interest and participate”. Observasi moderat “means that the research 

maintains a balance between being insider and being outsider”.Observasi 

aktif “means the research generally does what other in the setting do”. 

Observasi lengkap “means the research is a natural participant this is the 

highest level of involvement”.5 

 

Kedua, Observasi Tersamar. Peneliti menyatakan terus terang kepada 

sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Ketiga, Observasi tak 
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terstruktur. 6Objek observasi ada tiga yaitu Place (tempat), Actor (pelaku), 

Activity (Kegiatan).  

Tahapan Observasi ada tiga yang penulis lakukan. Pertama, Observasi 

deskriptif, dilakukan penulis saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai 

objek penelitian. Kedua, observasi terfokus. Pada tahap ini penulis sudah 

melakukan mini tour observation artinya penulis telah mempersempit 

observasi untuk lebih difokuskan pada aspek tertentu yang berhubungan 

dengan variabel penelitian. Ketiga, observasi terseleksi artinya pada tahap ini 

penulis telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga mendapatkan data 

yang lebih rinci. 

Observasi adalah aktivitas pengamatan terhadap suatu proses atau objek 

dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi –informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.  

2. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dengan tanya jawab yang dilakukan kepada orang yang dianggap sebagai 

narasumber, atau orang yang bisa memberikan informasi.  

Wawancara dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, wawancara 

terstruktur (Structured Interview) yaitu peneliti telah mengetahui pasti 

tentang informasi yang akan diperoleh. Kedua, wawancara semi terstruktur 
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artinya wawancara ini dilakukan untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat atau 

ide-idenya. Ketiga, wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.7 Untuk 

penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur. 

3. Document 

Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen  yang mana 

peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan 

dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau 

karya monumental dari seseorang. Bisa juga diambil dari catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan lain sebagainya.8 Hasil penelitian 

dari observasi atau wawancara, akan lebih kreadibel atau dapat dipercaya jika 

didukung oleh sejarah pribadi, kehidupan dimasa kecil, sekolah, di tempat 

kerja, di masyaraakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan kredibel 

apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni  yang telah 

ada.9 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

Proses lanjutan setelah berhasil mengumpulkan data dilapangan ialah 

mengolah data dari hasil penelitian yang dikenal dengan analisis data. Analisis 
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data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan bekerja lewat data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

menyintesis, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat 

dideskripsikan kepada pembaca. 

Sugiyono (2017: 335) menyimpulkan analisis data sebagai proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sitesis, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.  

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data adalah proses 

penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti 

menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Dalam penelitian kualitatif 

teknik analisis data meliputi empat komponen yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan 

oleh seorang peneliti guuna memperoleh informasi sedalam-dalamnya 

tentang masalah yang telah dirumuskan sebagai fokus penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan 

penelitian yang kemudian dianalisis  sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data. Mengingat data 

yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 



dirangkum dan dipilah menjadi hal-hal yang pokok secara teliti dan rinci, 

dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Hasil reduksi data 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang disajikan (display) sesuai dengan 

temuan lapangan.  

3. Penyajian Data  

Proses penyajian data ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti 

memahami apa yang terjadi, merancang rancang kerja berikutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data hasil penelitian diperoleh dan disusun serta disajikan (di-

display), kemudian data tersebut ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini masih 

memerlukan adanya verifikasi (penyelidikan kembali tentang keberadaan 

laporan) sehingga diperoleh hasil yang benar-benar valid.10 
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