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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesanten Al-Munawarah Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 

tiga bulan dimulai dari tanggal 29 Juli 2017 sampai tanggal  30  Desember 

2017. 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Metode yang digunakan guru dalam 

pembelajaran kitab kuning sedangkan Subjek penelitian ini terdiri dari 

Pimpinan Pondok, guru, dan santri Pondok pesantren Al-Munawarah Kota 

Pekanbaru  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian adalah pimpinan, guru yang mengajar kitab 

kuning yang berjumlah 7 orang dan santri yang berjumlah 9 orang. Penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang penulis 

gunakan adalah snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama 

menjadi besar.
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D. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Wawancara 

Wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan 

kepada subjek penelitian yaitu guru, pimpinan, dan santri yang dianggap 

memberikan informasi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan 

metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning serta faktor 

pendukung dan penghambat dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok 

Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru. 

2. Observasi  

Observasi yaitu mengamati secara langsung metode yang digunakan 

guru dalam pembelajaran kitab kuning serta faktor pendukung dan 

penghambat pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-

Munawarah Kota Pekanbaru. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu berupa foto atau portofolio, dipergunakan untuk 

mengetahui tentang metode yang diterapkan dalam pembelajaran kitab 

kuning di Pondok Pesantren Al-Munawarah Kota Pekanbaru.  
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F. Teknik Analisis Data 

Análisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, pada prinsipnya analisis data dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Teknik analisa yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) 

mencakup  tiga kegiatan yang bersamaan : (1) reduksi data (2) penyajian data 

dan (3) penarikan kesimpulan.
42

 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu.
43

 Data yang didapat harus segera direduksi, 

agar tidak tertumpuk-tumpuk serta memudahkan dalam pencarian data yang 

memudahkan dalam menyimpulkan. 

2. Penyajian data  

Penyajian data merupakan langkah yang ditempuh setelah 

dilakukannya reduksi. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk data display dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami.
44
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3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan hanyalah dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverivikasi selama penelitian 

berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji 

kebenaran dan kesesuainya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap 

ini, penulis membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, 

mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan mengkaji 

secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang 

telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan.
45

 

Untuk memeriksa keabsahan data kualitatif menurut Lexy J. 

Moleong dapat dilakukan dengan tekhnik trianggulasi yaitu dengan cara 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori
46

 Langkah-

langkah trianggulasi yaitu: 

a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang didepan umum dengan 

apa yang dikatakanya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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