
 
 

 

 

 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Jenis Penelitian  

     Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian 

kualitatif ini menunjukkan kehidupan masyarakat, tingkahlaku, sejarah, 

fungsional organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan (Hikmat, 

2011 : 25). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian      

      Penelitian ini dilakukan di  Rumah Tadabbur al-Qur’an (RTQ) 

Center, Jl. Budiutomo, BTN Graha Mandiri Permai Punggolaka, No. 

22 kel. Lalodati, kec. Mandonga kota Kendari provinsi Sulawesi 

Tenggara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut. Pertama, RTQ 

Center merupakan pusat dari tujuh RTQ di kota Kendari. Kedua, santri 

di RTQ Center santrinya lebih banyak dibandingkan jumlah santri di 

RTQ lain yang ada di kota Kendari.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan 

terhitung setelah proposal diseminarkan dan disetujui untuk 

melakukan penelitian. Waktu penelitian yaitu mulai 1 Februari  

sampai 29 April 2020. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang diambil adalah data tentang Standar Operasional 

Prosedur (SOP) RTQ meliputi data standar proses pembelajaran dan 

pedoman pelaksanaan pembelajaran metode Kaisa, transkip lembar 

hasil observasi penerapan metode Kiasa, transkip lembar hasil 

wawancara dengan pengajar dan santri mengenai penerapan metode 

Kaisa dalam menghafal al-Qur’an di RTQ Center Punggolaka.  

3.3.2   Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

sumber data primer dan sumber data sekunder:  

3.3.2.1 Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari subjek-subjek dan orang-orang yang menjadi responden 

penelitian (Sugiyono, 2011: 137). Adapun yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

3.3.2.1.1 Pengajar RTQ Center Punggolaka kota Kendari 

merupakan informan kunci dalam penelitian ini. 

Pengajar di RTQ Center berjumlah dua orang, 

yang akan memberi data wawancara tentang 

langkah-langkah penerapan metode Kaisa dalam 

menghafal al-Qur’an di RTQ Center Punggolaka 

kota Kendari. 

3.3.2.1.2 Santri RTQ Center Punggolaka kota Kendari, yang 

akan diwawancarai 6 orang santri. Usia informan 



 
 

 

37 

 

santri yaitu 9-12 tahun. Sebelum melakukan 

wawancara dengan informan santri, hendaknya 

peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada orang 

tua santri untuk melakukan wawancara. 

3.3.2.2 Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dengan 

cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain 

yang digunakan bersumber dari literatur, buku-buku, serta 

dokumen perusahaan (Sugiyono, 2011: 139). Sumber  data 

sekunder dalam peneitian ini yaitu sumber penunjang yang 

diperoleh dari buku-buku yang dijadikan literatur dalam 

penelitian ini.  

3.4 Metode Pengumpulan Data  

3.4.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi observasi merupakan penelitian 

yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan 

menggunakan indra penglihatan untuk melihat kejadian yang sedang 

berlangsung serta langsung menganalisis kejadian tersebut langsung 

pada waktu kejadian itu berlangsung. Jadi dalam penelitian ini 

observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang penerapan 

metode Kaisa dalam menghafal al-Qur’an di RTQ Center Punggolaka 

kota Kendari. 
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Peneliti merasakan bagaimana sebuah pengamatan di lapangan 

sangat menarik bagi peneliti. Bagian yang paling penting dalam 

observasi adalah memasuki lokasi. Termaksud di dalamnya adalah 

bekal etika, bahasa, dan segala tata aturan main di lingkup lapangan 

perlu disiapkan (Endraswara, 2006: 142). 

3.4.2  Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih. Informan yang dipilih adalah orang yang memiliki pengalaman 

langsung tentang persoalan yang diangkat. Wawacara dapat dilakukan 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui 

tatap muka (face to face) atau wawancara langsung maupun dengan 

menggunakan handphone atau wawancara tidak langsung. Dalam 

penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan dilakukan 

secara langsung atau tatap muka (face to face). 

Wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi 

tetap mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Dalam 

wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan santai dan luwes 

agar tidak terlalu tegang dan formal tanpa mengesampingkan 

keseriusan.  

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa 

instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang tunjukan kepada 

informan. Informan dari wawancara yang peneliti lakukan di Rumah 
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Tadabbur al-Qur’an (RTQ) Center Punggolaka kota Kendari ditujukan 

pengajar dan santri RTQ Center Punggolaka kota Kendari. 

Sebelum melakukan wawancara dengan informan dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu peneliti membuat kesepakatan waktu 

melakukan wawancara dengan informan, kemudian memberikan 

penjelasan kepada mereka tujuan peneliti melakukan wawancara 

tersebut.  Di samping itu, peneliti juga meminta izin pada informan jika 

memungkinkan untuk melakukan observasi beberapa waktu.  

Peneliti merekam setiap wawancara yang dilakukan dengan 

meggunakan tape recorder. Setelah melakukan wawancara, peneliti 

mendengarkan hasil rekaman dan menungkannya dalam bentuk tulisan.  

3.4.3 Dokumentasi  

Selain data yang terwujud dari hasil wawancara, peneliti juga 

mencari data menggunakan teknik atau metode dokumentasi, yaitu data 

yang terwujud dari hasil tulisan. Sumber data tertulis ini sangat 

beragam, antara lain: dokumen pribadi, dokumen instansi/kantor, 

fotografi, film, dan audio  cassete (Idrus, 2007: 96). Di sini peneliti 

mengumpulkan data-data baik secara tertulis maupun visual, data 

tersebut berupa kegiatan langsung yang berkaitan dengan penerapan 

metode Kaisa dalam pembelajaran al-Qur’an di RTQ Center 

Punggolaka kota Kendari. 

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

         Proses pengolahan dan analisis data mengikuti  teori  Miles  dan  

Huberman, sebagaimana yang dikutip dalam buku Sugiyono bahwa proses 
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pengolahan data melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Sugiyono, 2005: 91). Data yang 

dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

3.5.1 Reduksi Data 

           Data yang didapatkan di lapangan tentu sangat beragam dan 

rumit, untuk memudahkan penyajian data maka harus dilakukan 

reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemulihan, pemusatan 

perhatian, pengabtraksian  dan pentransformasi data kasar dari 

lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari 

awal sampai akhir (Basrowi, 2009: 3).  

    Adapun langkah-langkah reduksi data dalam penelitian ini, 

pertama  peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggali 

informasi tentang gambaran umum, data lain, dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi, kedua adalah peneliti menyederhanakan 

data yang sudah terkumpul dari sumber-sumber dan informan, ketiga 

peneliti mulai melakukan pengambilan tindakan dengan menulis hasil 

akhir dari penelitian, selanjutnya tahap keempat  yaitu pengambilan 

kesimpulan dari data yang sudah di peroleh selama di lapangan. 

3.5.2  Penyajian data (display data) 

 Setelah melakukan reduksi data maka langkah kedua yaitu 

penyajian data. Penyajian data diartikan sebagai penyusunan data 

yang diperoleh dari survei dengan sistematika sesuai dengan 

pembahasan yang telah direncanakan, sehingga data yang telah 
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diperoleh dapat disajikan menjadi informasi yang berarti. Penyajian 

data ini bertujuan guna memudahkan membaca dan menarik 

kesimpulan (Basrowi, 2009: 209). Penyajian yang sifatnya kualitatif 

seperti sikap, perilaku, pernyataan disajikan dalam bentuk uraian-

uraian singkat dan pengelompokkan pada fokus penelitian agar dapat 

difahami dengan mudah.  

3.5.3 Verifikasi data 

            Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, maka yang 

selanjutnya adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan. 

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan yaitu teknik analisis yang 

dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data yang masih 

kabur, penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan diambil 

suatu kesimpulan pada akhirnya akan ditemukan dengan mengelolah 

data di lapangan. 

Jenis analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan ini 

memerlukan pengorganisasian data dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian data-data yang ada diolah melalui tahapan reduksi 

dan display yang merupakan jawaban dari fokus penelitian kemudian baru 

ditarik kesimpulan. 

3.6 Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

            Dalam penelitian kualitatif perlu diterapkan keabsahan data yang 

biasa atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 

jawaban dari informan yang tidak jujur, pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengujian keabsahan 
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data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada untuk 

kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding 

terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk 

mengecek keabsahan data yang terdiri dari sumber, teknik dan waktu (Faisal, 

2001: 33).  

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 

tiga macam yaitu: 

3.6.1 Triangulasi Sumber  

          Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan 

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi dan lain sebagainya. Triangulasi sumber 

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pengajar dan santri.  

3.6.2  Triangulasi Teknik 

      Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data 

hasil observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat 

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai 

dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Triangulasi ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang penerapan metode Kaisa 

dalam pembelajaran al-Qur’an di RTQ Center Punggolaka kota 

Kendari. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sumber yang dilakukan dengan 
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membandingkan hasil observasi dan data hasil wawancara lalu 

membandingkan dengan isi dokumen yang terkait. 

3.6.3 Triangulasi Waktu 

      Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi waktu, cara 

ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan wawancara dan 

observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan  

data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian. 


