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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Pondok Pesantren Tebuireng tepatnya di 

Jalan Irian Jaya No 10 Tebuireng Cukir 61471 Kecamatan Diwek  

Kabupaten Jombang. Penelitian dilaksanakan selama bulan Mei 2017 hingga 

bulan Oktober 2017. 

 

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang 

dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif adalah jenis 

penelitian yang tujuannya untuk memahami obyek yang diteliti serta 

menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian tersebut. Dalam penelitian ini  

objek yang digunakan adalah  Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa 

Timur, Indonesia dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari studi kasus 

adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-

sifat serta karakteristik yang khas dari kasus, ataupun status dari individu 

yang kemudian dari sifat-sifat diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat 

umum. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jika dilihat dari jenisnya, terdapat dua jenis data yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Berdasarkan desain penelitian maka data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diungkapkan dan 

dijelaskan dalam bentuk uraian serta pernyataan. Berdasarkan sumber data 

dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa data subyek yang 

diperoleh secara langsung dari sumbernya yang didapat melalui 

wawancara kepada informan yang terkait dengan bahasan yang akan 

diteliti. Cara mendapatkan data tersebut adalah dengan menanyakan ke 

bagian informasi bagaimana tata kelola pesantren Tebuireng selama ini 

apakah sudah sesuai prinsip-prinsip good governance atau belum.  

 

3.4 Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tanya jawab dengan pihak atau pejabat yang berwenang yang berhubungan 

dengan data yang akan diteliti, meliputi : 

1. Prinsip Transparansi 

2. Prinsip Akuntabilitas 

3. Prinsip Responsibilitas 
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b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperlukan adalah yang

berhubungan dengan laporan keuangan pesantren. Serta data-data lain 

yang menunjang penelitian ini seperti: struktur organisasi, daftar jumlah 

pegawai, daftar jumlah santri 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik 

analisis desktiptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah cara 

memahami fenomena tanpa menggunakan prosedur statistik atau cara 

kuantifikasi lainnya. Analisis Kualitatif dilakukan dengan membandingkan 

antara teori dan praktik dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance Langkah pertama pada saat melakukan analisis adalah 

memahami terlebih dahulu makna dari good governance barulah 

melakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang 

diperoleh dari narasumber melalui wawancara dan dokumentasi dengan 

cara menganalisis data, peneliti menganalisis dokumen dan data terkait 

sudah apakah sesuai dengan PSAK 45 serta penerapan good governance 

pada organisasi nirlaba atau belum, selanjutnya peneliti menjelaskan 

secara naratif berdasarkan hasil analisis yang didapat. Sehingga . Langkah-

langkah yang dilakukan dalam analisa data yaitu sebagai berikut: 

1. Membandingkan data yang diperoleh dengan landasan teori.



29 
 

2. Menyimpulkan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance 

pada Pondok Pesantren Tebuireng. 

 


