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BAB III 

METODE PENELITAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Penelitian yang  prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang saya amati. 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak proposal ini 

diajukan. Sedangkan lokasi penelitiannya dilakukan di Pondok Pesantren 

Ar-Rodhiyah Modo Lamongan. 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian  

a. Populasi 

Populasi adalah semua subjek atau objek penelitian yang ingin diteliti 

dan menjadi sasaran genealisasi hasil-hasil penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalalah 108 santri Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah Modo 

Lamongan 
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b. Sampel 

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk 

mengambil sampel sebagai pedoman adalah apabila subyeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya 

merupakan populasi,  tetapi apabila subyeknya besar atau lebih dari 100 

subyek, maka diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Karena 

dalam penelitian ini populasinya lebih dari 100 maka peneliti 

mengambil sampel 50 santri secara acak  (diambil 46% dari jumlah 

santri sebanyak 108 santri). 

3.4. Jenis dan Sumber Data  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni : 

a. Data primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan yang dianggap 

bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini. Data tersebut berasal dari 

informan penelitian guru dan pengasuh yang merupakan sumber dari 

hasil wawancara dan pengamatan secara langsung.  

 
b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang ada di  “Pondok 

Pesantren Ar-Rodhiyah” seperti gambaran umum “Pondok Pesantren 

Ar-Rodhiyah” yang terdiri dari letak geografis, sejarah berdirinya, visi, 

misi dan tujuan serta struktur organisasi. 
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3.5. Teknik Pengambilan Data  

a. Interview atau wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan  jawaban atas 

pertanyaan itu.  Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data 

tentang pengaruh Pendidikan Agama Islam terhadap perilaku santri di 

“Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah”. Wawancara ini dilakukan kepada 

pengurus, guru, pengasuh dan warga sekitar. 

 
b. Angket atau kuisioner 

Angket adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian 

pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan 

jawaban. Yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara 

tertulis dan jawaban-jawaban pilihan.  

c. Observasi atau pengamatan  

Observasi yang penulis laksanakan adalah observasi langsung, yaitu cara 

pengambilan data dengan  menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat 

standar lain untuk keperluan tersebut. Penulis menggunakan metode ini 

untuk memperoleh data yang secara langsung diamati seperti letak 

geografis “Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah” sarana dan prasarana dan 

pelaksanaan pengajaran Agama islam di “Pondok Pesantren Ar-

Rodhiyah”. 
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d. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya. Penulis nmenggunakan teknik ini untuk memperoleh data 

mengenai sejarah bwerdirinya “pondok pesantren Ar-Rodhiyah”, letak 

geografis, struktur organisasi, keadaan guru dan santri. 
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3.6. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa statistic 

korelasi, yaitu salah satu teknik yang digunakan untuk mencari hubungan 

antara dua variable yang hendak diselidikinya. Hubungan itu biasanya diberi 

kode variable X dan kode variable Y. Maka peneliti kemudian 

menggunakan rumus korelasi product-moment 

       N. ∑XY - (∑푋) (∑푌)  
rxy = (N.∑X − (∑푋)  ) (N.∑Y − (∑푌)  ) 

Keterangan  : 

rxy  : koefisien korelasi antara x dan y 

∑xy  : jumlah hasil kali nilai kasar variable x dan y 

X  : jumlah nilai kasar variable x (pendidikan Agama Islam) 

Y   : jumlah nilai kasar variable y (perilaku santri) 

풙ퟐ  : jumlah kuadrat nilai variable x 

풚ퟐ  : jumlah kuadrat nilai kasar variable y  

N   : jumlah responden yang dijadikan sampel  

 Suharsimi Arikunto (2010,316) 


