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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriftif yaitu peneliti memberikan gambaran real di 

lapangan dengan menjelaskan dan mengkaji kondisi dari objek penelitian 

berdasarkan data yang dikumpulkan terkait analisis kemampuan membaca dan 

menulis al-Qur‟an di MAN 2 Konawe selatan. Sebagaimana ungkapan Husaini 

bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu 

peristiwa atau interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dipahami 

bahwa penelitian ini berupaya mengumpulkan data dan menggambarkan kondisi 

terjadi di MAN 2 Konawe selatan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih 3 bulan setelah disetujui 

pada seminar proposal untuk dilanjutkan pada tahap penelitian. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di  MAN 2 Konawe Selatan. 

3.3  Data dan Sumber Data 

Arikunti, Suharsimi, dkk (2010) menjelaskan bahwa “Data merupakan hal 

yang sangat penting dalam sebuah penelitian karya ilmiah. Semakin banyak data 
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yang diperoleh semakin objektif, maka akan sangat membantu proses penelitian 

dan menentukan kualitas hasil penelitiannya”. 

Sumber data meliputi objek penelitian berdasarkan variabel judul penelitian 

sebagaimana diungkapkan oleh Moleang (2012) bahwa “sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data-

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari data primer dan 

sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber 

pertama. Sumber data primer adalah data yang secara langsung dari 

sumber data oleh penulis. Data utama diperoleh dari hasil wawancara 

dengan para informan pada seluruh objek penelitian. Informan kunci 

dalam penelitian ini adalah guru, siswa yang melakukan kegiatan. 

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian data dari 

data primer serta melengkapi data primer. Sumber data sekunder yang 

dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain dokumentasi, 

dokumen nilai-nilai kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an siswa, 

dan referensi perpustakaan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan 

metode pengumpulan data lapangan. Arikunto, Prosedur Penelitian dan studi 

kasus instrument atau alat pengumpulan data adalah alat bantu untuk memperoleh 

data. Dalam mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan metode Field 

Research yaitu data yang diambil dari lapangan dengan menggunakan metode:  

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara segaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang 

nampak.  

b. Wawancara  

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu 

suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Pedoman 

wawancara yang diguanakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. Menurut Burhan Bungin wawancara mendalam adalah suatu 

cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan informan. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang 

ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang 
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dikombinasikan dengan observasi. Pada wawancara yang berlangsung suatu 

diskusi terarah diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti. 

Didalam diskusi tersebut peneliti harus dapat mengendalikan diri sehingga tidak 

menyimpang jauh dari pokok masalah, serta tidak memberikan penilaian 

mengenai benar atau salahnya pendapat atau opini informan. Melihat jenis 

pertanyaan yang digunakan dalam teknik wawancara maka jenis pertanyaan yang 

digunakan adalah pertanyaan terbuka. Dalam wawancara, peneliti mewawancarai 

sumber-sumber kunci, yaitu dalam hal ini adalah guru al-Qur‟an hadis di MAN 2 

Konawe Selatan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda, foto, rekaman suara dan 

sebagainya. Dokumentasi ini gunakan untuk mendapatkan keterangan di MAN 2 

Konawe Selatan yang meliputi: tinjuan historis, letak geografis, struktur 

organisasi, keadaan para pengajar dan siswa, serta sarana dan prasarana. 

Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah dengan mengumpulkan data yang ada 

di kantor MAN 2 Konawe Selatan, tepatnya diperoleh dari bagian kepala sekolah, 

waka kurikulum, ruang guru, dan staf tata usaha (TU). Data ini peneliti gunakan 

untuk mendapatkan data sebagai pendukung dalam penelitian ini.  

d. Menggunakan Lembar Tes 

Tes yang digunakan pada penelitian ini yaitu peneliti memberikan lembaran 

kertas yang berisi surat Al-alaq ayat 1-19 yang akan dibaca dan ditulis oleh 

peserta didik. Setelah melakukan tes tersebut peneliti memberikan deskripsi 
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mengenai kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe 

Selatan. Serta memberikan penilaian yang sesuai kepada peserta didik tersebut. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti; pedoman 

wawancara, pedoman observasi, lembar tes dan sebagainya) dapat pula 

digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas dan dalam hal ini 

peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu dalam penelitian ini segala 

bentuk instrumen penelitian dan pedoman observasi yang terkait dengan “ analisis 

kemampuan membaca dan menulis al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe Selatan “ 

menjadi instrumentnya. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Menurut Bogdan & Biklen analisis data kulitatif merupakan upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang 

penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pengumpulan data itu 

sendiri juga ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari 

kegiatan analisis data. Proses pengumpulan data dan analisis data pada prakteknya 

tidak mutlak dipisahkan, kegiatan itu kadang-kadang berjalan secara bersamaan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama, dilapangan, dan setelah proses pengumpulan data. Proses analisis data 

dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama yaitu:

a. Reduksi Data  
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Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya 

dengan istilah pengelolaan data (memulai dari editing, koding, hingga tabulasi 

data) dalam penelitian kualitatif. Ia mencakup kegiatan mengkhitisarkan hasil 

pengumpulan data selengkap mungkin memilah-milahkannya ke dalam konsep 

tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.  

a. Penyajian Data 

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu 

bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Itu mirip semacam 

pembuatan table, berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain. 

Data itu sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan 

kesimpulan. 

b. Verifikasi 

Burhan Bungin kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penemuan baru ini yang akan membuat 

hasil penelitian lebih jelas dan memudahkan dalam pemahamannya. Kesimpulan 

ini merupakan proses re-check yang dilakukan selama penelitian dengan cara 

mencocokkan data dengan catatan catatan yang telah dibuat peneliti dalam 

melakukan penarikan simpulan-simpulan awal. Karena pada dasarnya penarikan 

simpulan sementara dilakukan sejak awal pengumpulan data. Data yang telah 

diverifikasi, akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan simpulan.  
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Simpulan awal yang telah dirumuskan dicek kembali (verifikasi) pada catatan 

yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya menuju ke arah simpulan yang 

mantap. Simpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang  menggambarkan 

pendapat terakhir peneliti. Simpulan ini diharapkan relevansi sekaligus menjawab 

fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.  

3.7  Pengecekan Keabsahan Data 

Memeriksa keabsahan data mengenai “Analisis Kemampuan Membaca 

dan Menulis al-Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe Selatan” berdasarkan data yang 

terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data, meliputi: 

kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Keabsahan dan 

kesahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu 

dilakukan pengecekan keabsahan data. Adapun perincian dari teknik di atas 

adalah sebagai berikut:  

a. Keterpercayaan (Credibility)  

Kriteria ini dipergunakan untuk membuktikan, bahwa data seputar upaya 

pengelolaan perpustakaan sekolah yang diperoleh dari beberapa sumber di 

lapangan benar-benar mengandung nilai kebenaran (truth value). Dengan merujuk 

pada pendapat Lincoln dan Gubamaka untuk mencari taraf keterpercayaan 

penelitian ini akan ditempuh upaya Trianggulasi ini merupakan cara yang paling 

umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. 

Dalam pandangan Lexy, J. Moleong, trianggulasi adalah “teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding keabsahan data”. Trianggulasi 

berfungsi untuk mencari data, agar data yang dianalisis tersebut shahih dan  
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ditarik kesimpulan dengan benar. Dengan cara ini peneliti dapat menarik 

kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga dapat 

diterima kebenarannya dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi 

yang berkaitan. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber lain yang 

berbeda. Sumber lain yang dimaksud adalah interview dengan responden yang 

berbeda. Responden satu dengan responden yang lainnya dimungkinkan punya 

pendapat yang berbeda tentang “Analisi Kemampuan Membaca dan Menulis al-

Qur‟an siswa di MAN 2 Konawe Selatan”. Maka dalam trianggulasi peneliti 

melakukan check-recheck, cross check, konsultasi dengan kepala sekolah, guru, 

diskusi teman sejawat dan juga tenaga ahli di bidangnya. Trianggulasi yang 

dilakukan meliputi trianggulasi sumber data trianggulasi metode. Trianggulasi 

sumber data dilakukan peneliti dengan cara peneliti berupaya untuk mengecek 

keabsahan data yang didapat dari salah satu sumber dengan sumber lain.  

Sedangkan trianggulasi metode merupakan upaya peneliti untuk mengecek 

keabsahan data melalui pengecekan kembali apakah prosedur dan proses 

pengumpulan data sesuai dengan metode yang absah.   

b. Keterampilan (transferability) 

Standar transferability ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat 

dijawab oleh peneliti kualitatif sendiri, melainkan dijawab dan dinilai oleh 

pembaca laporan penelitian. Hasil peneltian kualitatif memiliki standar 

transferability yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini 

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus 

peelitian. Dalam prakteknya peneliti meminta kepada beberapa rekan akademisi 

dan praktisi pendidikan untuk membaca draft laporan penelitian untuk mengecek 



 

36 

 

pemahaman mereka mengenai arah hasil penelitian ini. Pada dasarnya penerapan 

keteralihan merupakan suatu upaya berupa uraian rinci, penggambaran konteks 

tempat penelitian, hasil yang ditemukan sehingga dapat dipahami oleh orang lain. 

Oleh karena itu, peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan 

dapat dipercaya terkait “Analisis Kemampuan Membaca dan Menulis al-Qur‟an 

siswa di MAN 2 Konawe Selatan”.  

c. Kebergantungan (Dependability)  

Teknik ini dimaksudkan untuk membuktikan hasil penelitian ini 

mencerminkan kemantapan dan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian, 

baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam 

melaporkan hasil penelitian. Salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah 

melakukan audit dependabilitas itu sendiri. Ini dapat dilakukan oleh auditor, 

dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian. Dalam teknik ini 

peneliti meminta beberapa ekspert untuk mereview atau mengkritisi hasil 

penelitian ini. Kepada dosen pembimbing, peneliti melakukan konsultasi, diskusi, 

dan meminta bimbingan sejak mulai menentukan masalah/fokus sampai 

menyusun proposal. 

d. Kepastian (Comfirmability) 

Standar konfirmabilitas lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian 

hasil penelitian. Audit ini dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas. 

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji 

objektifitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah 

disepakati oleh banyak orang. Menguji konfirmability berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 


