
 

24 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara 

kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian, sebagai 

upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan termasuk keabsahannya.
1
 Penggunaan suatu jenis metode 

merupakan hal paling pokok dalam suatu penelitian ilmiah.
2
 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Peneliti berusaha memahami strategi lulusan PAI dalam pemasaran 

pendidikan di Pesantren Al-Izzah Batu, yang dilihat dari perspektif konseptual. 

Untuk itu, diharapkan dapat memberi gambaran yang mendalam tentang 

konsep bagaimana lulusan PAI merancang strategi pemasaran jasa di pesantren 

Al-Izzah.  

Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan melakukan 

penelitian yang berorientasi pada gejala-gelaja yang bersifat alamiah, karena 

orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar. Oleh Karena 

itu pendekatan ini menjadikan peneliti sebagai subjek penelitian yang fleksibel, 

tidak membuat asumsi sebelum riset dimulai dan mampu mendekati objek 
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penelitian dengan pemikiran terbuka.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) studi kasus. Studi Kasus menurut Robert K. Yin adalah suatu 

penelitian sistematis yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan 

nyata, bilamana batas-batas anatara fenomena dan konteks tidak tampak dengan 

tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.
3
 

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan rancangan 

yang latar penelitian di Pesantren Al-Izzah dan fokus pada; (1) strategi lulusan 

PAI dalam pemasaran pendidikan di Pesantren Al-Izzah Batu. 

B. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yakni: 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang diteliti. Data primer ini berhubungan langsung dengan responden (objek 

penelitian) melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang 

terkait, dalam hal ini ialah direktur pesantren. Sedangkan data sekunder ialah 

data yang diperoleh dari dokumen sekolah, buku, jurnal, dan penelitian 

terdahulu. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Izzah Jalan 

Indragiri Gang VI No. 87 Desa Sumberejo kota Batu. Peneliti memilih lokasi 
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ini dikarenakan tidak begitu jauh dari tempat tinggal peneliti dan peneliti 

mengamati bahwa di antara beberapa pondok yang ada di wilayah Jawa Timur, 

Pondok Pesantren Al Izzah ini cukup menarik, merupakan salah satu pondok 

pesantren yang bisa bersaing dengan lembaga pendidikan formal lainnya, 

dalam hal prestasi akademi ataupun non akademis dan merupakan salah satu 

dari 6 lembaga terfavorit di kota Malang. Bertempat di daerah Batu dengan 

suasana hunian yang asri, dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap, dalam 

menunjang aktivitas belajar santri. 

D. Informan Penelitian 

Sehubungan dengan pemilihan informan peneliti membutuhkan berbagai 

macam informasi dan informan yang terlibat secara langsung dalam pemasaran 

pesantren guna mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan wawancara 

dan tanya jawabyang ditujukan kepada informan. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan peneliti sebagai 

syarat penggalian data yang akurat. Yang menjadi subjek penelitian kali ini 

ialah Pimpinan, direktur pesantren Al Izzah Batu, santri dan walisantri.
 

Subjek yang dimaksud ialah: 

1. Pimpinan pesantren, karena pimpinan pesantren merupakan stake holder 

yang utama di dalam suatu lembaga pendidikan. Dan merupakan lulusan 

pendidikan Islam. 

2. Direktur pendidikan, karena direktur pendidikan merupakan pelaksana 
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pemasaran lembaga, dan merupakan lulusan manajemen pendidikan Islam 

3. Santri, karena santri merupakan objek dalam pemasaran pendidikan. Bentuk 

pemasaran lembaga yang baik akan dirasakan manakala banyak santri yang 

tertarik untuk mendaftar di Pesantren Al-Izzah Batu. 

4. Wali santri, karena walisantri juga merupakan sasaran dalam pemasaran 

pendidikan. Orangtua memiliki pertimbangan khusus dalam memilih 

lembaga pendidikan untuk anaknya dengan melihat profil sekolah, hunian 

serta fasilitas yang akan didapatkan, dan juga mempertimbangkan arah 

lulusan yang akan dicetak.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan ialah menggunakan: 

1. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua 

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan 

kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama 

berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedang pihak 

kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (information supplyer). 
4
 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, 

wawancara mendalam mencakup dua proses dasar, yaitu mengembangkan 

                                                           
4
 Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013) hal, 160 



 

28 
 

hubungan baik (rapport) dan mengejar perolehan informasi. Rapport adalah 

hubungan harmonis antara pewawancara dan informan.
5
 Oleh karena itu 

peneliti mewawancarai langsung informan yaitu Direktur Pesantren, santri 

dan orang tua santri. 

2. Dokumentasi 

Gottschalk menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya 

berupa setiap proses pembuktian yan didasarkan atas jenis sumber apapun, 

baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Lebih jelas 

Renier menjelaskan istilah dokumentasi dalam tiga pengertian (1) dalam arti 

luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun lisan; 

(2) dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; dan 

(3) dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan 

surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah 

dan sebagainya.
6
 

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi 

penelitian, baik berupa sumber data tertulis, film, gambar, dan karya-karya 

monumental, yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian. 

3. Rekaman Arsip 
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Rekaman-rekaman arsip dan lainya dapat digunakan bersama-sama 

dengan sumber informasi lain dalam pelaksanaan studi kasus. Rekaman 

arsip ini berupa rekaman keorganisasian atau berupa bagan organisasi, 

daftar nama dan komoditi yang relevan, peta dan bagan karakteristik 

geografis suatu tempat, rekaman daftar nomor telepon, buku harian, dan 

sebagainya. 

F. Teknik analisis Data 

Adanya teknik analisis data ini diharapkan dapat mempermudah peneliti 

untuk memperoleh kebenaran/keabsahan data dan mendapatkan hasil sebagai 

kesimpulan. Menurut Boglan dan Biklen Analisis data ialah proses pencarian 

dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-

bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal, 

yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.
7
 

Adapun tahap-tahap teknik analisis data yang  digunakan meliputi : 

1. Paparan Data. 

Pemaparan data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi 

yang telah tersusun dari hasil reduksi data, memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
8
 

2. Menarik Kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 
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penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam 

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian.
9
 

 

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi bertujuan meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap data dan fakta yang dimilikinya.
10

 Triangulasi yang peneliti gunakan 

adalah triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber adalah menggali 

kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber dalam memperoleh 

data.
11

 Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan, 

Direktur Pesantren Al-Izzah Batu, santri dan walisantri.  

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau 

mengecek keabsahan temuan penelitian.
12

 Oleh karena itu peneliti 

menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan rekaman arsip. Data 

dikategorikan absah apabila terdapat kesesuaian informasi antara subjek 

penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain dan kesesuaian 

informasi antara hasil wawancara, dokumentasi, dan juga rekaman arsip. 
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