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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian atau metodologi penelitian merupakan strategi umum yang 

dianut dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan, guna 

menjawab persoalan yang dihadapi.1 

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat 

untuk melakukan sesuatu, dan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, 

mencatat merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.2 

Menurut Mardalis, metode adalah suatu cara teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian, sedangkan penelitian itu diartikan sebagai upaya dalam bidang 

ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip 

dengan sadar hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.3 

Jadi metode penelitian ini adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan secara berencana dan sistematis guna mendapatkan suatu pemecahan 

terhadap masalah yang diajukan, sedangkan metodologi penelitian adalah prosedur 

atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian. 

Berkaitan dengan metode penelitian di sini penulis akan memaparkan hal 

sebagai berikut: 

  

1Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan,(Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 25 
2Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h. 35. 
3Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 24 
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A. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konstektual 

melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri 

peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses 

pemaknaan dalam perspektif subjek lebih dionjolkan. 4 

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif. Pendekatan dekriptif adalah pendekatan penelitian 

yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi pada saat sekarang.5 oleh karena itu, dengan menggunakan metode 

deskriptif ini, penulis melakukan serangkaian prosedur pemecahan masalah 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada 

saat sekarang berdasarkan fakta dan data serta fenomena kemudian 

dianalisis, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dalam bahasa dan 

kesimpulan. Lebih lanjut dari penelitian deskriptif kulitatif ini penulis 

menggunakan jenis studi kasus. Yang dimaksud studi kasus adalah 

4 Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Tarbiyah, IAIN, Pedoman Penulisan 
Skripsi (Surabaya: 2008),  h. 8.  

5 Nana Sujana Ibrahim, Penelitian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 1989), h. 64. 
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penyelidikan yang mendalam dari suatu individu, kelompok, atau institusi.6 

Studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu tentang latar 

belakang, keadaan sekarang, atau interaksi didalamnya.7 

2. Subyek Penelitian 

Yang dimaksud subyek penelitian adalah sumber tempat peneliti 

memperoleh keterangan tentang permasalahan yang diteliti, dengan kata lain 

subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin 

diperoleh keterangan.8 

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data atau subyek 

penelitian adalah pengasuh dan ustad- utadzah pondok pesantren Asy-Syifa’ 

yang berjumlah 10 orang. Adapun sebagai informan tambahan adalah 

santriwan-santriwati sebanyak 20 orang.  

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara mentah dari sumber data 

dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.9 Jenis data primer dalam 

6 Sumanto, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: Golia Indonesia, 2003), h. 89. 
7 Gempur Santoso, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2007), h. 30. 
8 Tatang M. Amirin, Menyusun Perencanaan Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1995), h. 92. 
9 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 87. 
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penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber data melalui 

wawancara, observasi, atau dengan cara yang lainnya. 

b. Data Sekunder 

Jenis data yang diperoleh atau berasal dari bahan- bahan 

kepustakaan.10 Data ini dapat berupa dokumen, buku, majalah, jurnal, 

dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun 

sumber data tersebut adalah: 

a. Person 

Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara atau jawaban tertulis. Adapun dalam penelitian ini 

yang termasuk sumber data ini adalah: santriwan- santriwati, ustad- 

ustadzah, pengurus, dan pengasuh pondok pesantren Asy- Syifa’ 

Cumedak- Sumber Jambe Jember. 

b. Place 

Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam 

dan bergerak, misalnya dalam penelitian ini berupa dokumen kurikulum 

pondok pesantren dan ruangan atau tempat kegiatan entrepreneurship 

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 
h. 107. 
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berlangsung, dan barang yang dihasilkan dari kegiatan entrepreneurship 

santri. 

c. Paper  

Yaitu sumber data yang menyajikan tanda- tanda berupa huruf, angka, 

gambar, atau simbol- simbol yang lain. Dalam penelitian ini dapat berupa 

literatur- literatur dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data- data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Metode observasi adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematik tentang fenomena- fenomena yang 

diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara garis besar 

metode observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu partisipan dan 

non partisispan.  

 Observasi partisipan yaitu peneliti merupakan bagian dari kelompok 

yang diteliti, sedangkan observasi non partisipan adalah penelibukan 

merupakan bagian dari kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya 
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sebagai pengamat kegiatan.11 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

observasi non partisipan.  

Data yang ingin diperoleh dari kegiatan observasi adalah data 

pelaksanaan kurikulum pesantren berbasis pendidikan entrepreneurship 

yang dilaksanakan di pondok pesantren Asy-Syifa’. 

b. Interview 

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan kepada para 

responden.12 

 Pertanyaan diajukan kepada pengasuh, pengurus dan ustad-ustadzah 

pondok pesantren Asy-Syifa’. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang kurikulum yang diterapkan oleh pondok pesantren Asy-

Syifa’ dan data tentang program entrepreneurship di pondok pesantren 

Asy-Syifa’, strategi yang digunakan dalam mengajarkan keterampilan 

kepada santri, peluang dan tantangan dalam mengembangkan usaha. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, 

11Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 107- 108. 
12 Cholid Nurboko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian,  h. 83 
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transkip, buku, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.13 

Metode dokumentasi digunakan dalam memperoleh data penelitian 

tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yang meliputi 

catatan atau dokumen pengembangan kurikulum yang ada di pondok 

pesantren Asyi-Syifa’ dan dokumentasi tentang kegiata entrepreneurship 

yanga ada di pesantren Asy-Syifa’.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dennngan   cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilihmana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 14 

Jadi tujuan analisis data adalah untuk menelaah data secara 

sistematika yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang 

antra lain: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisisa 

data yang diperoleh, penulis menganalisa dengan menggunakan cara berfikir 

sebagai berikut:  

13 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 206. 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244. 
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a. Induktif, yaitu berfikir berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa 

konkrit untuk digeneralisasi menjadi bersifat umum. Metode ini banyak 

digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengambil konklusi dari data 

yang telah terkumpul.  

b. Deduktif, yaitu berfikir dengan menarik suatu kesimpulan dari 

permasalahan umum menuju khusus dengan menggunakan penalaran 

atau rasio ( berfikir rasional)15. 

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Reduksi data yang merupakan proses memilih, menyederhanakan, 

memfokuskan, mengabstraksi dan mengolah data kasar ke dalam catatan 

lapangan. 

b. Sajian data yang merupakan suatu cara merangkai data dalam suatu 

organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan dan atau 

tindakan yang diusulkan.  

c. Verifikasi data yang merupakan data penjelas tentang makna data dalam 

suatu konfigurasi yang terjelaskan, menunjukkan alur kausalnya, 

sehingga dapat diajukan proposisi yang terkait dengannya.16  Maka data 

15 Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Kerja Karya Ilmiyah Makalah-Tesis-Disertasi, 
(Bandung: Sinar Baru, 1991), h.6 
16 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 75. 
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itu dapat dimengerti dan penemuan yang dihasilkan bisa 

dikomunikasikan dengan yang lain.  

 

Lexy J. Moleong menyatakan bahwa proses analisis data dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia di berbagai sumber kemudian 

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. 

Abstraksi merupakan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan 

pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya, langkah 

selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan, kemudian 

dikategorikan pada langkah berikutnya, kategori-kategori itu sambil 

membuat coding (kode). Tahap akhir dari analisis data ini adalah 

mengadakan pemeriksaan keabsahan data, setelah ini mulailah tahap 

penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori subtantif.17 

 

7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Strategi teknik pengumpulan data menurut Moleong (1996) secara 

tepat merupakan langkah awal dan upaya awal penelitian guna mendapatkan 

data penelitian yang syah, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Penggunaan beberapa teknik dalam pengumpulan data akan lebih menjamin 

dan diperoleh keabsahan data yang memadai, keabsahan data yang diperoleh 

17 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Ilmiah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), h. 190. 
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adalah sesuatu yang sangat penting karena akan menjamin kepercayaan data 

tersebut dalam pemecahan data masalah yang diteliti.  

Oleh karena itu peneliti dapat menentukan atau mengukur keabsahan 

data dengan derajat kepercayaaan. Berpedoman pada kriteria tersebut, 

peneliti berusaha secara maksimal sehingga tingkat kepercayaan data 

penelitian yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.  

Guna menjamin tingkat kepercayaan dalam pengecekan data maka 

peneliti memilih teknik-teknik pengujian data dengan: pengujian melalui 

teknik triangulasi sumber, pengujian melalui member check, dan pengujian 

melui teman sejawat. 

a.  Triangulasi 

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil 

yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan 

menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan 

dengan baik. Dan triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji 

pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang 

diinformasikan informan kepada peneliti.18 Sedangkan menurut moleong, 

triangulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

18 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tt), h. 191-
192. 
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Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif.19 Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.  

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berprndidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintah.  

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkait. Dengan member chec atau pengecekan anggota, peneliti 

mendatangi setiap informan dan memperlihatkan data atau informasi 

itu, yang telah diketik dengan baik dalam format catatan lapangan 

dan mengkonfirmasikan data atau informasi tersebut dengan para 

informan. Mereka diminta untuk membaca kembali, memberikan 

komentar, atau tanggapan, persetujuan, penambahan atau 

pengurangan tersebut digunakan untuk merevisi catatan lapangan, 

19 Lexy J. Meolong, Metode Penelitian, Ibid, h. 178-179.  
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misalnya meliputi kata-kata yang kurang atau kalimat yang dianggap 

kurang sesuai dengan makdus informan.  

b. Pemeriksaan teman sejawat 

Pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan cara mengekspos 

hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

c. Member Check 

Dengan member check atau pengecekan anggota, penelit 

mendatangi seetiap informan dan memperlihatkan data atau informasi itu, 

yang telah diketik dengan baik dalam format catatan lapangan dan 

mengonfirmasikan data atau informasi tersebut dengan para informan.  

Mereka diminta untuk membaca kembali, memberikan komentar 

atau tanggapan, persetujuan, pemahaman, atau pengurangan tersebut 

digunakan untuk merevisi catatan lapangan, misalnya meliputi kata-kata 

yang kurang atau kalimat yang dianggap kurang sesuai dengan mkaksud 

informan.  

 

 

 

 

 


