
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

AdapunJenispenelitian yang di

gunakandalampenelitianiniadalahpenelitianlapangan (fildreseach)

yaitupenelitiandenganmenelitifakta-faktadanpermasalahan-permasalahan yang ada

di lapangan.Adapunlapanganpenelitian yang di

pilihadalahpondokpesantrenBumiKaromah Al-qodariyyahKecamatan Way Khilau

2. SifatPenelitian

Penelitianinimerupakanpenelitiandeskriptif,

karenapenelitianinihanyamenggambarkandanmelukiskansuatuperistiwatertentu,

yang dalamhaliniadalahPeran Pondok Pesantren Bumi Karomah Al-Qodariyyah

dalam Membina Kadaer Da’i di Kecamatan Way Khilau Kabupaten

Pesawaran.Penelitianinibersifatkualitatif,

karenapenelitianinimengungkapdanmemahmifenomena yang terjadi di

sekitarPondok Pesantren Bumi Karomah Al-Qodariyyah

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang

langsungdikumpulkanolehpenelitidarisumberpertamanya.Terkaitdenganpene
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litianini, data primer

didapatkandenganwawancaralangsungkepadaparainformanpenelitian.

Adapunsumber data primer

inipenelitilangsungmewawancaraipimpinanatauKyaipondokpesantrenBumi

Karomah Al-Qodariyyah, selain Kyai sumber data primer ini peneliti

peroleh dari para Ustadz, dan pengurus pondok pesantren. Peneliti

memilih Kyai sebagai sumber data primer ini dikarenakan Kyai sebagai

pendiri pondok pesantren Bumi Karomah Al-Qodariyyah yang tentunya

memahami betul masalah situasi dan kondisi pondok pesantren Bumi

Karomah Al-Qodariyyah Kecamatan Way Khilai Kabupaten Pesawaran.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunderadalahsumber yang tidaklangsungmemberikan

data kepadapengumpul data, misalnyalewat orang lain ataulewatdokumen.

Data sekunderdalampenelitianinidiperolehdariobservasi,

wawancaradanberbagaibentuklaporan-

laporanpendukungsertadokumentasitertulis yang

sangatmembantupenelitianini.Adapun data

sekunderinipenelitiperolahdaritokoh agama, parasantri, dandokumentasi.

c. Populasi

MenurutSugiono, populasiadalah “wilayahgeneralisasi yang

terdiriatasobyek, subyek, yang mempunyaikualitasdankarakteristiktertentu

yang di tetapkanolehpenelitiuntuk di pelajaridan di
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ambilkesimpulannya.1SedangkanmenurutSuharsimiArikuntopopulasiadalah

keseluruhansubyekpenelitian.Apabilaseseoranginginmenelitisemuaelemen

yang adadalamwilayahpenelitian, makapenelitian di sebutpopulasi.2

Dari pendapat-

pendapatdiatasdapatdisimpulkanbahwapopulasiadalahsemuaindividu yang

hendak di teliti,

karenapenelitianinimengenaiperanpondokpesantrenBumiKaromah Al-

Qodariyyah, maka yang menjadipopulasipenelitianiniadalahsemuasantri,

pengurus, danparaasatidzpondokpesantrenBumiKaromah Al-

Qodariyyah.Adapunjumlahkeseluruhanpopulasitersebutadalahsebagaiberiku

t;

Tabel I
JumlahSantriPondokPesantrenBumiKaromah Al-Qodariyyah

No Santri Jumlah
1 SantriLaki-Laki 58
2 SantriPerempuan 19

Jumlah Total 77

Tabel 2
JumlahAsatidzPondokPesantrenBumiKaromah Al-Qodariyyah

No Ustadz Jumlah
1 Ustadz 5
2 Ustadzh 2
3 Pimpinan 1

Jumlah Total 8

Dari table I dan 2 di

atasmakajumlahpopulasidalampenelitianiniberjumlah85 orang yang

1Sugiono, MetodelogiPenelitianAdministrasi, (Bandung: CV Alpa Beta, 2005), h. 70
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Bina Aksara, 1989),h. 70
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terdiridaripengurusdansantriPondokPesantrenBumiKaromah Al-

Qodariyyahbaikberjenislaki-lakimaupunperempuan.

d. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

random sampling, yaitu teknik pengambil sampel yang digunakan bila objek

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.3 Sesuai dengan penelitian

ini, populasi penelitian ini adalah seluruh

santripondokpesantrenBumiKaromah Al-QodariyyahKecamatan Way

KhilauKabupatenPesawaran. Untuk menentukan santri mana yang akan

dijadikan sampel, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah

populasi yang telah ditetapkan yaitu pondokpesantrenBumi Karomah Al-

Qodariyyah Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan jumlah populasi di atas, maka peneliti menentukan

sampel penelitian  menggunakan teknik rendom sampling. Penentuan

sampel penelitian dengan menggunakan teknik rendom sampling ini

dikarenakan peneliti memperkirakan bahwa setiap sampel dalam populasi

berkedudukan sama dari segi-segi yang akan diteliti.4 Dengan demikian

sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagian santri

laki-laki dan perempuan, Kyai, dan para asatidz pondok pesantren Bumi

Karomah Al-Qodariyyah Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

3. Teknik Pengumpulan Data

3Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D,(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 94

4Mardalis, MetodePenelitianSuatuPendekatan Proposal, (Jakarta: BumiAksara, 2004)., h.
57
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Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Pengumpulan data menurut Sugiyono dapat dilakukan dalam berbagai setting,

berbagai sumber, dan berbagai cara.5

Merujuk dari pendapat tersebut maka akan pengumpulan data dalam

penelitian ini berdasarkan setting, sumber dan cara yaitu:

a. Pengumpulan data berdasarkan setting atau tempat penelitianBerdasarkan

setting atau tempat penelitiannya, maka pengumpulan data dilakukan di

Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

b. Pengumpulan data berdasarkan sumbernya, maka dalam penelitian ini

pengumpulan datamenggunakan sumber primer6 yaitu santri, da’i, ustadz

dan ustadzah, serta pengurus pondok pesantren Bumi Karomah Al-

Qodariyyah.Sedangkan sumber sekundernya7 adalah bapak/ibu jama’ah

pengajian masjid dan tokoh masyarakat di Kecamatan Way

KhilauKabupaten Pesawaran.

c. Pengumpulan data berdasarkan cara atau teknik dilakukan dengan observasi

berperan serta (participant observation), wawancara mendalam dan

dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancaramendalamtakberstrukturuntukmengumpulkaninformasitangga

pandanopiniindividu yang

5 Sugiyono, Loc.cit., h. 308
6 Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data.
7 Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data.
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diwawancaraiberkenaandenganperanpondokpesantrenBumiKaromah Al-

QodariyyahKecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran

dalammembinada’i.

2) Observasi

Yaitupenelititerlibatdalamkegiatansehari-hari orang yang

sedangdiamatiatau yang digunakansebagaisumber data

penelitian.8Sambilmelakukanpengamatan, penelitiikutmelakukanapa

yang dikerjakanolehsumber data danikutmerasakansukadukanya.

Dengancarainidiharapkan data yang diperolehakanlebihlengkap, tajam,

dansampaimengetahuipadatingkatmaknadarisetiapperilaku yang tampak.

Adapun yang

akandiobservasiadalahperanpondokpesantrenBumiKaromah Al-

Qodariyyahdalammembinada’idanfaktor-faktor yang

mempengaruhinyadi Kecamatan Way KhilauKabupaten Pesawaran.

3) Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud baik berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

berupa profil pondokpesantrenBumiKaromah Al-Qodariyyah, pembinaan

da’i, dan data tertulis lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. TeknikAnalisa Data

8Ibid., h. 310
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Setelahmemperoleh data

hasilwawancaradandokumentasimakapenelitianinidalammenganalisisdatamenggu

nakanujianalisis non

statistik.Langkahselanjutnyaadalahmengklarifikasikannyasesuaidenganpermasalah

an yangditeliti,kemudiandata-data

tersebutdisusundandianalisadenganmenggunakanmetodeanalisa data.

Adapun yang dimaksuddenganmetodeanalisis data

adalahmemahamidanmenganalisisdata

yangtelahterkumpuldandidapatdarilapangankemudiandijadikanhasilataudari data

yang terkumpulkemudiandianalisis.SelanjutnyaLexyJMoleongmengatakan bahwa

deskriptif analisis yaitu suatu metode yang

bertujuanuntukmenggambarkansecaraobjektifdalam rangka mengadakan

perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.9

Penelitimenggunakananalisisdata kualitatifyaitudatayang

tidakbisadiukurataudinilaidenganangka yang

tidakmengadakanperhitungan.Carakerjadeskriptifadalahberawaldarisebuahproses

kegiatanpenelitianmenguraikan datayangtelahdiperolehdaripengumpulan data

yaitu:

a. Mengadakanpenelitiandenganwawancarakepadasantri, pengurus,

ustadzdanustadzah, tokoh agama, danjama’ahpengajian masjid.

b. Setelahdataterkumpulpenelitimenyusunnyadengandataprimerdan data

skunderkemudianmengolahnyasertamenganalisis yang

9Meleong, Loc.cit., h. 3
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ditunjangdenganpermasalahyangkaitannyasesuaidenganjudulpenulisdapatka

nsehinggaakhirnyadiambilsuatukesimpulan.

c. Datayangtelahdikumpulkanagarmudahdianalisiskesimpulanmakapenulismen

ggunakananalisisyang

menghasilkandeskriptifanalisisyaknidenganmengumpulkan data

atauinformasiuntukdisusun, dijelaskandankemudiandianalisis.


