
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1.Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

metode deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk 

memperoleh informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Penelitian 

deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. 

Peneliti melakukan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data atau 

informasi secara alami. 

Dalam hal ini peneliti langsung ke lapangan dan tidak diwakilkan untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian tentang Peranan TPQ Nurul 

Mu’minin Dalam Membentuk Kemampuan Baca Tulis al-Qur’an Pada Anak Dusun 

Dua Desa Wonua Kecamatan Konda. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian 

kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan dari 

konsep-konsep yang timbul dari data empiris. 

1.2.Lokasi Penelitian 



 

 

Penelitian ini dilaksanakan di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an) Nurul 

Mu’minin dusun dua desa Wonua kecamatan Konda kabupaten konawe selatan. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 januari 2021 sampai 12 april 2021. 

1.3.Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu: 

1.3.1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari 

informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, adapun informan yang 

dimaksud adalah kepala, guru, wali santri TPQ Nurul Nu'minin beserta kepala desa 

dan Tokoh agama di desa Wonua 

1.3.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Data ini merupakan dokumentasi penting menyangkut tentang profil TPQ 

nurul mu’minin, buku pegangan guru yang digunakan dalam pembelajaran TPQ, dan 

proses pembelajaran di TPQ. 

1.4.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 



 

 

 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.5.1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan 

sistematika fenomena yang diselidiki. Djam’an Satori dan Aan Komariah 

mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek 

yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Jadi, observasi merupakan cara untuk memperoleh suatu data-data 

secara langsung yaitu dengan langsung turun ke lapangan untuk mencari dan 

memperoleh informasi maupun data yang jelas tentang Peranan TPQ Nurul 

Mu’minin Dalam Membentuk Kemampuan Baca Tulis al-Qur’an Pada Anak 

Dusun Dua Desa Wonua Kecamatan Konda. 

3.5.2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara semiterstruktur. Dimana peneliti melakukan secara lebih terbuka, 

yakni dengan tidak mengacu kepada pedoman wawancara yang telah dibuat. 

Serta informan memberikan informasi/ menjawab setiap pertanyaan yang 

diajukan dengan lebih terbuka. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan dan menyimak 

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Metode ini 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi bagaimana Peranan 



 

 

TPQ Nurul Mu’minin Dalam Membentuk Kemampuan membaca al-Qur’an 

Pada Anak Dusun Dua Desa Wonua Kecamatan Konda 

3.5.3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang berbentuk tulisan 

atau gambar, atau yang lainnya. Teknik dokumentasi ini peneliti gunakan 

untuk memperoleh data tentang sejarah TPQ nurul mu’minin, gedung, dan 

proses pembelajaran di TPQ Nurul Mu’minin 

3.6.  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari, dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden atau 

sumber data lain terkumpul, tahap ini merupakan tahap pengelolaan data dengan 

menggunakan analisis kualitatif. 

Adapun pengertian dari analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

orang lain. 



 

 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), dan Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing and 

verification). Dalam menganalisis data penulis menggunakan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Dalam analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan analisis model Miles 

dan Hubberman. Adapun analisis data tersebut adalah: 

1. Reduksi Data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 

monfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap data-data yang telah 

terkumpul yang diperoleh di lapangan. Karena data yang diperoleh 

jumlahnya banyak, maka proses reduksi data ini sangat dibutuhkan untuk 

menentukan data mana yang akan diambil, dan mana yang akan dibuang. 

2. Penyajian data (data display), Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Ini 

dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. 



 

 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing and 

verification), Metode terakhir ini peneliti gunakan untuk mengambil 

kesimpulan terhadap penelitian yang telah peneliti lakukan dan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu 

mengenai Peranan TPQ Nurul Mu’minin Dalam Membentuk Kemampuan 

membaca al-Qur’an Pada Anak di Dusun Dua Desa Wonua Kecamatan 

Konda. 

3.7. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam pengecekan keabsahan data, dapat digunakan dengan triangulasi 

sebagai berikut: 

3.7.1. Triangulasi Sumber, yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama.  

3.7.2. Triangulasi Waktu yaitu mendapatkan data dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. 

3.7.3. Triangulasi Teknik adalah pengujian data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda-beda. 

 


