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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualiatif.
25

 Pendekatan kualitatif 

adalah suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan 

objek penelitian menggunakan kata-kata dan kalimat secara jelas. 
26

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di pondok pesantren Islamic Centre Al-

Hidayah Kampar. beralamat di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang km 39,5 

Kampar Timur. Waktu penelitian ini selama 6 bulan, terhitung mulai bulan 

Januari sampai Juni 2016. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti  dari sumber pertamanya. Sumber primer atau yang sering disebut 

dengan data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung 

dari objek penelitian atau instansi terkait.
27

 Maka data primer didapatkan 

dengan wawancara langsung kepada para informan penelitian yaitu 

Pengurus dari Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat diperoleh dari pihak 

lain yang merupakan data-data tambahan, yang diambil dari buku-buku 

(arsip dan dokumen) hasil pemikiran ahli, dan sumber lain yang memiliki 

relevansi dengan penelitian yang dimaksud. 
28

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian kualitatif. 

Adapun yang menjadi subjek (informan penelitian) dalam penelitian ini adalah 

pengurus dari pondok pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. Informan 

dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. Satu orang informan pokok 

yaitu pimpinan Pondok dan 4 (empat) orang informan pendukung yakni Ketua 

Yayasan, Kepala MA, Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan (pembina 

asrama). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yakni: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki.
29

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang strategi 

pimpinan dalam membina potensi dakwah santri di Pondok Pesantren 

Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.  
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2. Wawancara 

Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan langsung (face 

to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
30

  Proses interview 

(wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang 

strategi pimpinan dalam membina potensi dakwah santri di pondok 

pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. Dalam hal ini peneliti 

mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk 

tidak menjawab pertanyaan yang menurutnya privasi atau rahasia. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,  

agenda dan sebagainya.
31

 

F. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan 

uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi 

metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 
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pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara 

sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi 

yang ada.
32

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan 

disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa 

data tersebut.
33

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif deskriptif.  
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