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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kondisi objektif 

manajemen TPQ dalam rangka peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ 

Kampung Tilawah Kamboy Kota Kendari. Selanjutnya peneliti juga akan 

menggambarkan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan mempelajari 

dan menganalisis fenomena-fenomena fakta yang ada. Dari sumber data yang 

diperoleh peneliti, realitas fenome akan terungkap secara nyata. Akhirnya akan 

dipahami manajemen TPQ dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an. 

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di TPQ Kampung Tilawah Kamboy yang 

terletak di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota 

Kendari. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan berturut-turut 

mulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Penelitian yang dilakukan 

tersebut, dilakukan selama kurang lebih tiga bulan dan dilakukan secara bergiliran 

kepada informan penelitian sesuai dengan data lapangan yang dibutuhkan oleh 

peneliti dan kesediaan informan dalam memberikan data yang dibutuhkan serta 

melakukan wawancara. 

3.3. Data dan Sumber data 

Dalam penelitian ini peneliti mengklasisfikasikan data menjadi dua 

bagian yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara (Pengasuh TPQ, pembina 

tilawah atau Ustadz dan Ustadzah yang mengajar serta santri di TPQ Kampung 
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Tilawah Kamboy) dan data yang bersumber dari dokumen-dokumen berupa 

catatan, perekaman data-data dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai data 

pelengkap. Data-data yang diperlukan yakni data mengenai materi yang diajarkan, 

metode mengajar dan waktu belajar santri di TPQ. 

3.4. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Instrumen untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai manajemen 

TPQ dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri. Observasi yang telah 

dilakukan olehe peneliti yakni dengan mengamati rutinitas TPQ dan santri 

di TPQ Kampung Tilawah Kamboy dalam upaya peningkatan skill tilawah 

Al-qur‟an serta melakukan pengamatan pada faktor yang mendukung dan 

menghambat peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri di TPQ Kampung 

Tilawah Kamboy. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab secara langsung dengan sumber data. (Satori, 

2014:130). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 
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pengasuh dan pembina tilawah di TPQ Kampung Tilawah Kamboy untuk 

memperoleh informasi yang mendalam dan jelas mengenai program 

peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri. 

Fokus wawancara dalam penelitian ini yakni dengan melakukan 

wawancara dengan pengasuh atau dalam hal ini pendiri TPQ Kampung 

Tilawah Kamboy terkait dengan strategi peningkatan skill tilawah Al-

qur‟an santri, peneliti juga melakukan wawancara dengan para pengajar 

atau pembina tilawah di TPQ Kampung Tilawah Kamboy mengenai hal-hal 

yang menjadi hambatan dan hal-hal yang menjadi pendukung dalam 

peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri.  

3.4.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

transkip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. 

(Arikunto,1998:11). Penggunaan metode dokumentasi ini ditujukan untuk 

melengkapi dan memperkuat data dari hasil wawancara, sehingga 

diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap, menyeluruh dan memuaskan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data pelengkap seperti sejarah 

berdirinya, program yang terlaksana maupun yang belum terlaksana dan 

tahapan dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengontrolan pada pembinaan tilawah di TPQ Kampung Tilawah Kamboy. 

3.5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan 

data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Analisi deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan, 
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mendeskripsikan manajemen TPQ dalam peningkatan skill tilawah Al-qur‟an 

santri di TPQ Kampung Tilawah Kamboy. 

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana 

yang dikutip dalam buku (Sugiyono 2005:91) bahwa proses pengolahan data 

melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi data. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1 Reduksi data 

Dalam hal ini mereduksi data dengan merangkum data dan 

memilah-milah data yang diperoleh data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi penting yang berkaitan dengan manajemen TPQ dalam 

peningkatan skill tilawah Al-qur‟an santri. Data yang telah direduksi 

kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan 

penelitian. Dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan 

gambaran yang jelas mengenai apa yang diteliti. 

3.5.2 Penyajian data (display data) 

Penyajian   data   yang dimaksudkan adalah data-data yang telah dikelola 

atau diseleksi kemudian dilakukan penafsiran untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan. Dalam penyajian data dilakukan penafsiran terhadap data yang 

diperoleh sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. 

Penyajian data bertujuan untuk   memudahkan   dan   memahami apa yang   

terjadi   dilapangan,   dan memahami apa yang akan dilakukan selanjutnya.  
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3.5.3 Penarikan kesimpulan dan verifikasi data. 

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 mengelola 

data di lapangan. 

3.6. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data ini menggunakan tekhnik triangulasi yaitu teknik 

pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

yang ada untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan 

pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi digunakan untuk mengecek 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode dan waktu. Pengujian keabsahan 

data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik 

dan triangulasi waktu, (Faisal, 2001:33) 

3.6.1 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian melalui sumber yang berbeda. 

3.6.2 Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan 

kembali untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang 

ada dalam penelitian. 
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3.6.3 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian. (Sugiono, 2008:301) 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan ketiga macam 

keabsahan data agar data yang diperoleh valid. 

 


