
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas 

dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah 

diketahui (Sugiono, 2006). Dalam penelitian ini penulis mencari data faktual 

dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan 

secara kualitatif yaitu menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di 

lapangan sesuai hasil pengamatan tanpa mengubahnya menjadi bilangan, 

angka maupun simbol. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah 

Kab. Bombana alasan pemilihan tempat ini didasarkan adanya suatu 

kegiatan belajar membaca Al-Qur’an ibu-ibu pengajian yaitu Halaqah 

Dirosa Maryam di tempat tersebut, ini berdasarkan observasi yang 

dilakukan oleh penulis. Hal ini yang menjadi pertimbangan penulis dalam 

memilih lokasi di Kel.Lauru Kec. Rumbia Tengah Kab.Bombana dalam 

belajar membaca Al-Qur’an ibu-ibu sebagai lokasi penelitian. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

  Waktu penelitian ini dilaksanakan sekitar kurang lebih 6 bulan, 

terhitung sejak proposal diseminarkan dan disetujui untuk melakukan 

penelitian. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

3.3.1 Sumber Data Primer 

Sumber data adalah berbagai informasi dan keterangan yang 

diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pihak yang dijadikan informan 

penelitian. Informan yang dimaksud yaitu ibu-ibu pengajian yang diambil 

berdasarkan keaktifan dalam menngikuti kegiatan Halaqah Dirosa 

Maryam yakni berjumlah 8 orang, sedangkan untuk ustadzah berjumlah 2 

orang, dan pihak terkait seperti pengurus pengajian atau ketua ibu-ibu 

pengajian. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat dikumpulkan 

peneliti dari semua sumber yang sudah ada, dalam artian peneliti sebagai 

tangan kedua. Sumber data lain yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini seperti buku-buku, jurnal, internet, masyarakat dan lain sebagainya 

yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan 

peneliti ini. Dalam penelitian ini data sekunder yaitu dengan 

mewawancarai ustadzah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

seperti dokumen-dokumen tentang daftar hadir majelis pengajian, arsip-

arsip yang diperlukan atau foto-foto aktifitas keagamaan.  

3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan jalan turun langsung ke lapangan (field research) mendapatkan data-
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data yang kongkret yang ada kaitanya dengan pembahasan. Ada beberapa 

tahap yang harus ditempuh peneliti dalam pengumpulan data penelitian ini 

antara lain: 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah tehnik pengumpulan data melalui pengamatan. 

Metode observasi yaitu suatu bentuk penelitian dimana peneliti mengamati 

objek yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Sugiarto dan Supramono, 1993). Tehnik atau metode observasi ini 

digunakan untuk memperoleh data penelitian berupa data umum, 

peristiwa, tempat, lokasi, benda, gambar atau gambaran tentang situasi 

belajar membaca Al-Qur’an ibu-ibu pengajian dan pelaksanaan program 

Halaqah Dirosa Maryam, data peneliti pada tahap ini berupa catatan 

peneliti dan dokumentasi kegiatan membaca Al-Qur’an ibu-ibu Halaqah 

Dirosa Maryam di Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab. Bombana. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara (interview) adalah cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan dengan 

bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain (Handayani, 2009). 

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data observasi. Yang menjadi 

sasaran dalam wawancara ini adalah ibu-ibu, dan ustadzah serta pihak 

yang terkait seperti pengurus pengajian. 

Penelitian ini meggunakan alat pengumpulan data berupa 

instrumen yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada 

informan, informan dari wawancara yang penulis lakukan di Halaqah 



 
 

35 
 

Dirosa Maryam di Kel. Lauru Kec Rumbia Tengah Kab. Bombana 

ditujukan kepada ibu-ibu dan ustadzah Halaqah Dirosa Maryam. 

Sebelum melakukan wawancara kepada informan dalam penelitian 

ini terlebih dahulu penulis membuat kesepakatan waktu melakukan 

wawancara dengan informan, kemudian memberikan penjelasan kepada 

informan tujuan penulis melakukan wawancara tersebut. Penulis merekam 

setiap wawancara kepada informan dengan menggunakan tape recorder 

dan juga berupa catatan berupa data informan. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah metode penelitian dengan 

menggunakan cara pendekatan atau pengumpulan data berupa 

dokumentasi kegiatan di lapangan, metode ini sangat diperlukan untuk 

menguatkan temuan data di lapangan ketika dalam penelitian, hal ini dapat 

berupa data-data yang telah di dokumentasikan dalam bentuk berkas data 

yang dicari berupa data tentang keadaan pengajian Halaqah Dirosa 

Maryam baik mengenai sejarah berdirinya, profil atau biografi, foto 

kegiatan, arsip-arsip yang digunakan seperti jadwal pengajian, kegiatan-

kegiatan, daftar hadir. Hal tersebut untuk mengetahui motivasi belajar 

membaca Al-Qur’an dikalangan ibu-ibu pengajian Halaqah Dirosa 

Maryam di Kel. Lauru Kab. Bombana. 

3.5 Tehnik Analisis Data 

Tehnik analisis data dalam penelitian ini dibagi atas 2 kategori yaitu 

analisis data hasil observasi, dan analisis data hasil wawancara. Aktivitas data 
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dalam analisis data yaitu: 1) data reduction, 2) data display, 3) conclusion 

drawing verification (Sugiono, 2014) 

3.5.1 Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu (Sugiono, 2014). Pada tahap ini reduksi data hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi dicatat yang dianggap penting yang 

memberi gambaran secara lebih menyeluruh, dengan demikian data 

dalam penelitian ini lebih jelas dan mudah dipahami.  

3.5.2 Penyajian data (data display) 

Setelah mereduksi data maka akan dilakukan penyajian data, 

pada tahap ini dilakukan penelaah pada seluruh data yang ada dari 

berbagai sumber yaitu data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang telah diperoleh selanjutnya analisis dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat. 

3.5.3 Conclusion drawing verification 

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini 

dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data-data yang 

ditemukan dari hasil obervasi, wawancara maupun dokumentasi agar 

data-datanya menjadi jelas dan kredibel. 
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3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Adapun uji keabsahan data dapat dilakukan melalui triangulasi. 

Menurut Wiliam Wiersma triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiono, 2014). 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik, dan 

triangulasi waktu antara lain sebagai berikut: 

3.6.1 Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, baik 

dari sumber pengamatan secara langsung, wawancara kepada informan 

maupun dari sumber dokumentasi yang telah diperoleh. Kemudian data 

yang diperoleh dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang 

sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut. 

Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan sumber data tersebut. 

3.6.2 Triangulasi tehnik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik yang 

berbeda 

3.6.3 Triangulasi waktu yaitu pengujian kredibilitas data dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara observasi atau tehnik 

lai dalam waktu atau situasi yang berbeda sehingga diperoleh kepastian 

datanya. 

 


