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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research ) dan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan 

yang berorientasi pada fenomena dan gejala yang bersifat alami. penelitian yang 

memfokuskan pada segi pendalaman data untuk memperoleh kualitas hasil suatu 

penelitian.
33

 yakni melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang dibahas.
34

  

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian  

 Subjek penelitian dalam karya tulis ilmiah adalah (orang, benda, dll) 

yang ingin dituju oleh peneliti disini adalah Pimpinan Pondok Pesantren, dan 

Pembina pondok yang jumlah 4 orang.  

2. Objek Penelitian  

 Objek penelitian adalah tempat dimana penulis mengali informasi 

terkait permasalahan yang akan diteliti yaitu manajemen dakwah dalam  

pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Al Khairaat Kab. Malinau. 

C. Lokasi Penelitian  

                                                             
33 Lexy J Melong, Metode Penelitian kualitatif,(Bandung: CV Rosdakarya,2001),h.3. 

 
34 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm 75. 
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JIn. Raya Panditha Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu, Kecamatan 

Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara 77554.  

D. Data dan Sumber Data  

1. Data  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut 

:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan dan di peroleh dari sumber 

data pertama oleh peneliti di lokasi penelitian atau objek penelitian. 

Dari penelitian ini data primer yang didapatkan melalui hasil 

observasi dan wawancara bersama pimpinan Pondok Pesantren, dan 

Para Pembina.   

b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data  yang didapatkan selain dari kata-kata dan 

tindakan melalui wawancara dan observasi. Melainkan sumber yang 

didapatkan melalui data buku, brosur, file, arsip dan dokumen yang 

ada.  

2. Sumber data  

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Informan, yakni subjek penelitian yang dapat memberikan informasi 

dalam penelitian ini berjumlah 4 orang terdiri 1 pimpinan Pondok 

Pesantren dan 3 Pembina Pondok Pesantren.  
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b. Dokumen, berupa  tulisan arsip atau catatan yang berhubungan dengan 

data yang digali. Data ini bisa berbagai keterangan yang berbentuk tulisan 

atau foto yang berhubungan dengan  penelitian yang dilakukan untuk 

melengkapi sumber data tersebut.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yang 

diperlukan untuk membantu menyelesaikan penelitian, yaitu:  

1. Observasi  

Observasi suatu teknik yang dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala yang terjadi pada objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan 

peneliti yaitu dengan melihat langsung, memperhatikan dan mengikuti 

kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren.    

2. Wawancara 

Wawancara  adalah teknik pengumpulan informasi dengan 

cara memberi pertanyaan secara langsung, yang mana pertanyaan 

tersebut terkait dengan fokus masalah yang ingin teliti. Peneliti 

melakukan wawancara dengan bertanya untuk mengumpulkan data 

dan informasi yang diperlukan kepada pimpinan Pondok Pesantren 

yaitu Ustadz Zakaria, Ustadz Rio, Ustadz Sufri, Ustadz Fuad selaku 

Pembina Pondok.  

3. Dokumentasi  
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Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

documenter yaitu dengan pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. Dokumentasi ini merupakan salah satu metode 

yang digunakan untuk mencari data yang berupa catatan harian, arsip 

dan memori. Dokumentasi yang dilakukan peneliti disini dengan cara 

mengambil foto pada saat kegiatan yang berkaitan dengan apa yang 

dilakukan oleh Pondok Pesantren. Data tersebut peneliti dapat secara 

langsung dan tidak langsung yaitu melalui kiriman via whatsapp. 

F. Analisis  Data  

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga mudah dipahami, dan hasilnya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam analisis inilah data 

yang diperoleh peneliti bisa  diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai 

dengan kaidah ilmiah.  

Terkait dengan kegiatan analisis data, maka penelitian ini menggunakan 

analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu aktivitas analisis data kualitatif 

secara interaktif dan terus-menurus sampai tuntas.  Dan aktivitas dalam 

analisis datanya berupa:  

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data ialah hasil dari data primer dan sekunder yang 

sudah dipilih, membuat tema, mengkatagorikan, dan memfokuskan 

data sesuai dengan bidangnya. Kemudian membuat dan menyusun 



36 
 

 
 

ringkasan pada kesatuan analisis, sehabis itu dilakukan adanya 

pemeriksaan ulang dan mengelompokkan sesuai dengan masalah 

yang dihendak diteliti.   

2. Penyajian Data (Data Display) 

Pada tahap Display  dilakukan kegiatan penyajian data dalam 

bentuk narasi, kalimat dan mengambarkan hasil tersebut secara 

beraturan dan sistematis.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Yaitu kesimpulan yang ditemukan sesuai dengan data 

dilapangan secara akurat dan faktual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


