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BAB III 

METODE PENELITIAN. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Berdasarkan tujuan dan sifat datanya, maka penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya Educational Research 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat tergantung 

pada informasi dari objek atau partisipan pada ruang lingkup yang luas, 

pertanyaan yang bersufat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri 

atas kata-kata atau teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa 

terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif (Creswell, 2008: 

46). Penelitian kualitatif di sini  pendekatan yang ada di dalamnya 

mendayagunakan lingkunganalamiah untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan dalam penelitiannya. Peneliti berusaha untuk mempelajari dan 

mengkaji studi yang dilakukannya pada saat interaksi berlangsung dengan cara 

mengamati, mencatat, mewawancarai, memotret untuk memperoleh informasi 

yang diperlukannya serta membandingkan dengan data aslinya tidak dalam 

bentuk angka. (Sugiyono, 2016). Pendapat lain menyebutkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan serta 

menganalisis berbagai fenomena, peristiwa yang terjadi, situasi, serta 

pemikiran orang-orang secara individual dan secara kelompok. (Nana. S. 

Sukmadinata, 2005).  

 Bisa disimpulkan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk melakukan 

serangkaian aktivitas untuk mendapatkan berbagai ragam informasi yang 

berhubungan dengan fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, sikap secara 
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perseorangan juga kelompok. Penelitian ini dipakai untuk mendapatkan 

berbagai macam informasi secara langsung yang berhubungan dengan aktivitas 

pengajaran dan pembelajaran dan pelaksanaan shalat tahajjud serta informasi 

terkait lainnya di Pondok Gontor Putri 5 khususnya di kelas 3 F. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah studi kasus 

yang menurut Creswell (2010: 20) merupakan strategi penelitian dimana 

peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses 

sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan 

peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 

B. Informan Penelitian  

 Subyek penelitian dalam metode kualitatif disebut sebagai informan yaitu 

orang yang memberi informasi dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

berkaitan dengan teori yang akan dikaji di dalam penelitian. (Arikunto, 2010 : 

125). Informan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Wakil Pengasuh Pondok dan Wakil Direktur Pondok, data yang akan 

diperoleh dari informan ini adalahjawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

peneliti tentang gambaran secara umum mengenai kepondokmodernan dan 

seluruh aktivitasnya. 

2. Ustadzah wali kelas,  sebagai pendidik, pengajar dan pembentuk kepribadian 

santriwati tentunya sangat membantu sekali bagi peneliti untuk 

mendapatkan data penelitiannya. Sedangkan data yang akan diperoleh dari 

informan ini berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan 
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diberikan oleh peneliti mengenai proses pelaksanaan shalat Tahajjud, daftar 

hadir, nilai serta hasil dan dokumentasi dari pelaksanaan tersebut. 

3. Santriwati, sebagai obyek yang sangat penting karena dari mereka peneliti 

mengetahui bagaimana suka duka dalam melaksanakan seluruh aktivitas 

proses pembelajaran dan proses pelaksanaan shalat Tahajjud. 

C. Tehnik Pengumpulan Data. 

  Menurut Creswell (2009:266) “tehnik pengumpulan data merupakan usaha 

membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi serta usaha-usaha untuk mencatat informasi.” Sedang 

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi di sini adalah pelaksanaan shalat tahajjud santriwati kelas 3 F 

selama 1 semester oleh ustazdah wali kelasnya di Pondok Gontor Putri 5, 

Kediri tahun akademik 2017-2018. 

2. Wawancara 

  Wawancara  adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pihak pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan informasi dari pertanyaan yang diajukan, 

baik secara langsung maupun lewat telepon.(Moleong, 2011:186). Sedang 

menurut Creswell, 2017:254, dalam wawancara kwalitatif (qualitative 

interview), peneliti dapat melakukan fase-to-face interview( wawancara 

berhadap-hadapan) dengan partisipan, lewat telepon atau dalam kelompok. 

  Wawancara ini dilakukan peneliti secara langsung dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan kepada pimpinan pondok, ustazdah wali kelas, 
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santriwati kelas III F di pondok modern Gontor putri 5 Kediri. Wawancara 

ini digunakan untuk memperoleh data tentang: 

a. Siapa yang dibangunkan oleh ustazdah wali kelas untuk shalat 

Tahajjud di pondok modern Gontor putri 5 Kediri 

b. Mengapa ustazdah wali kelas membangunkan santriwatinya untuk 

shalat Tahajjud di pondok modern Gontor putri 5 Kediri. 

c. Bagaimana pelaksanaan shalat Tahajjud di pondok Gontor putri 5 

Kediri bisa menunjang prestasi akademik santriwatinya. 

d. Bagaimana perasaanmu setelah dibangunkan ustazdah wali kelas  

untuk melakanakan shalat Tahajjud secara istiqomah. 

  Secara garis besar materi wawancara yang peneliti lakukan dalam 

bentuk pertanyaan antara lain: 

1) kegiatan belajar mengajar santriwati kelas tiga F di Pondok Gontor 

Putri 5 Kediri 

2) pelaksanaan shalat Tahajjud santriwati kelas tiga F di Pondok 

Gontor Putri 5 Kediri 

3) sistim penilaian santriwati kelas tiga F di Pondok Gontor Putri 5 

Kediri 

4) prestasi akademik santriwati kelas tiga F di Pondok Gontor Putri 5 

Kediri berdasarkan hasil try aut dan raport di awal dan akhir tahun. 

5) tehnik membangunkan santriwati kelas tiga F di Pondok Gontor 

Putri 5 Kediri setiap malam. 
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6) respon santriwati kelas tiga F di Pondok Gontor Putri 5 Kediri pada 

tahun akademik 2017-2018 terhadap sistem dalam membangunkan 

untuk shalat Tahajjud.  

3. Dokumentasi. 

 Dalam (Arikunto, 2010:140) tehnik dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat 

kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya. Metode ini untuk 

melengkapi data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang 

ada dan dianggap perlu dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumen 

yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Nilai try out santriwati Kelas 3 FPondok Gontor Putri 5, Kediri 

tahun akademik 2017-2018 

b. Raport santriwati kelas 3 FPondok Gontor Putri 5, Kediri tahun 

akademik 2017-2018 

c. Daftar presensi santriwati kelas 3 F di Pondok Gontor Putri 5, 

Kediritahun akademik 2017-2018. 

d. Daftar penempatan santriwati Kelas 3 F di Pondok Gontor Putri 5, 

Kediri pada kelas 4 

4. Angket / Quesioner 

 Angket adalah sebuah alat peneliti untuk mendapatkan informasi-

informasi penting dari informan (Sutopo, 2006: 82). Angket / Quesioner 

yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini hanya sebagai 

pendukung atau penguat saja yang  berupa pertanyaan-pertanyaan 

sederhana mengenai misalnya bagaimana perasaannya ketika ustazdah 
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wali kelasnya langsung membangunkan untuk sholat tahajjud, apa 

manfaatnya sholat tahajjud, jam berapa biasanya melaksanakan shalat 

Tahajjud dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini diberikan kepada 

santriwati pondok modern Gontor Putri 5 khususnya kelas III F saja 

untuk di jawab dengan jujur dan apa adanya. 

D.Tehnik Analisis Data. 

 Menurut Creswell (2017:264-267) memberikan enam langkah-

langkah dalam proses analisis data yaitu: 

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini 

melibatkan transkripsi wawancara, men-scanningmateri, mengetik 

data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke 

dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. 

2. Membaca keseluruhan data dengan merefleksikan makna secara 

keseluruhan dan memberi catatan pinggir tentang gagasan umum 

data yang diperoleh. 

3. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan 

kembali dalam narasi atau laporan kualitatif, yang meliputi 

pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu, atau 

keterhubungan antar tema, yang menggunakan visual, gambar atau 

tabel untuk membantu penyajiannya. Peneliti dapat menyajikan 

suatu proses, menggambarkan secara spesifik lokasi penelitian, 

atau memberikan informasi deskriptif tentang partisipan dalam 

sebuah tabel ( sebagaimana dalam studi kasus dan etnografi). 
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4.  Langkah terakhir dalam analisis data adalah pembuatan 

interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data. 

Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil 

dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari 

suatu gagasan (Lincoln dan Guba, 1985 dalam buku creswell 

2017:267). Di sini peneliti menegaskan apakah hassil penelitiannya 

membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. 

 Tehnik analisis data pada penelitian ini peneliti akan menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Kondensasi data yaitu memilah-milah data dari nilai 

santriwati, respon santriwati, jawaban dari ustazdah wali 

kelas. 

b. Verifikasi data yaitu menyeleksi data, dalam hal ini adalah 

menyeleksi data-data yang valid saja yang dipakai atau 

yang diambil. 

c. Tabulasi data yaitu data-data yang sudah ada dibuat dalam 

bentuk tabel. 

d. Menganalisa data. 

 

 

 

 

 

 




