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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada 

hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan 

mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya. 

Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapatkan akan lebih 

lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan memiliki makna sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode 

ini baru atau trendy, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan datanya 

dengan metode kualitatif. (Sugiyono, 2005) 

Metode penelitian deskriftif kualitatif adalah jenis penelitian yang 

mencoba untuk menggambarkan secara menyeluruh untuk menghasilkan data 

deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. 

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu 

data yang mengandung makna. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan 

data yang mendalam yaitu melalui objek yang alamiah atau yang pasti sehingga 

suatu data mengandung makna. 

 Untuk penelitian jenis kualitatif ini peneliti akan lebih menekankan pada 

objek alamiah dari apa yang akan diteliti di Ra Al-Khair Desa Tolihe mengenai 

pendidikan Al-Qur’an. Peneliti ingin mencoba memaksimalkan proses pendidikan 

Al-Qur’an. Sehingga menghasilkan siswa-siswa yang memiliki pondasi 

pemahaman islam yang baik melalu pendidikan Al-Qur’an.  
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3.2 Lokasi DanWaktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Ra Al-Khair Desa Tolihe Kecamatan Baito 

Kabupaten Konawe Selatan, alasan pemilihan lokasi ini didasarkan atas berbagai 

pertimbangan. Pertama, lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Ra Al-

Khair sekolah yang menerapkan pendidikan Al-Qur’an dan juga mudah dijangkau 

oleh penulis. Sekolah ini merupakan sekolah baru dan satu-satunya Ra di 

Kecamatan Baito yang dikelola dibawah naungan kementrian agama.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitianini akan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih selama tiga 

bulan setelah diterimanya judul penelitian dan telah dilakukannya seminar 

proposal. 

3.3 Data sumber dan Data Penelitian 

3.3.1. Data penelitian 

  Untuk melengkapi hasil penelitian ini makaakan diperoleh data penelitian. 

Adapun data penelitian ini adalah: 

a. Data jumlah siswa Ra Al-Khair Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten 

Konawe Selatan. 

b. Respon orang tua siswa Ra Al-Khair mengenai Pendidikan Al-Qur’an. 

c. Waktu dan proses pendidikan Al-Qur’an di RA Al-Khair. 
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1.3.2 Sumber Penelitian 

Selain data penelitian yang dibutuhkan, sumber data penelitian juga sangat 

penting diperhatikan untuk tercapainya pelaksanaan penelitian. Adapun sumber 

penelitian ini adalah: 

a. Peserta Didik  

Peserta didik merupakan sumber data yang paling mendukung dalam 

penelitian ini. Maka dari itu, peserta didik adalah yang penting dan sangat 

berpengaruh dalam memaksimalkan proses pendidikan Al-Qur’an 

b. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah yang berperan penting dalam menentukan arah 

keerhasilan sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan seorang kepala 

sekolah dengan integritas tinggi turut mempengaruhi semua komponen 

yang ada dalam lingkup pendidikan termasuk dalam proses belajar 

mengajar dan pelaksanaan kurikulum. Pemilihan kepala sekolah sebagai 

sumber data bahwa yang bersangkutan yang selalu Memonitoring setiap 

aktivitas yang ada diruang lingkup Ra Al-Khair desa Tolihe Kecamatan 

Baito, Kabupaten Konawe Selatan. 

c. Guru  

Guru merupakan informasi yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 

dengan pertimbangan bahwa guru merupakan figur sentral selaku 

eksekutor dalam proses pembelajaran di sekolah. 
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d. Staf  

Staf merupakan sumber yang penting dalam penelitian ini. Informasi yang 

tata usaha sekolah kelolah penting sebagai bahan pengambilan informasi 

terkait data yang akurat dan lengkap. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

1. Observasi 

Kegiatan observasi adalah proses pencatatan secara sistematik terhadap 

kejadian-kejaadian, perilaku, obyek-obyek, yang dilihat dan hal lain yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. (Sarwono, 

2004,h.123) Gejala-gejala yang diobservasi oleh penulis terkait dengan aktualisasi 

pendidikan Al-Qur’an melalui kegiatan habit-forming pada kelompok B di Ra Al-

Khair Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lisan 

secarala langsung kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan 

informasi secara factual dan akurat, informasi yang dimaksud adalah informasi 

yang dibutuhkan oleh penulis mengenai suatu obyek atau fenomena. Wawancara 

dengan menyiapkan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini informan yang 

diwawancarai yaitu kepala sekolah Ra, guru wali kelas kelompok B dan guru 

pendamping, di Ra Al-Khair Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe 

Selatan. 
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3. Dokumentasi 

Pengambilan data dengan tata cara dokumentasi. Dokumentasi dilakukan 

dengan menyiapkan rekaman, atau mengambil gambar (foto). Bukti dalam 

dokumentasi ini kemudian bisa menjadi salah satu sumber penelitian yang mampu 

menimgkatkan kepercayaan. metode dokumentasi ini digunakan peneliti sebagai 

sumber data karena dokumentasi dapat digunakan untuk merekam 

kegiatanpendidikan Al-Qur’an melalui kegiatan habit-forming Pada kelompok B 

di Ra AL-Khair Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam 

pola atau kategori dan uraian satuan dasar sehingga lebih mudah untuk dibaca dan 

diinterprestasikan. Analisis data bertujuan untuk menelaah data secara sistematika 

yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang antara lain 

mengumpulkan data antara lain dikumpulkan melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi dan biasa diproses kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, 

pengetikan dan penyuntingan) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-

kata yang biasanya disusun dalam dalam penelitian kualitatif analisis secara 

umum dibagi menjadi tiga tingkatan: yaitu pada tahap awal disebut dengan 

reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dilapangan; ) sajian data (display data) dilakukan dengan 

menggunakan bentuk teks naratif, dan 3) penarikan kesimpulan serta verifikasi. 
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Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis dari Miles dan Huberman yang mencangkup empat kegiatan bersamaan. 

a. Reduksi data (Data Reducation) 

Reduksi data ialah analisis yang dilakukan untuk pengumpulan data 

lapangan dengan cara menghimpun data lapangan dengan cara menghimpun data 

atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian, setelah data terkumpul baru 

dilakukan proses klasifikasi atau pemilihan terhadap data tersebut. 

Kegiatan ini berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan ruang 

lingkup penelitian. Dalam mereduksi data, penelitian kualiatatif adalah pada 

temuan, maka peneliti akan menelaah semua data yang telah ada, baik hasil 

wawancara dan observasi sehingga menjadi data yang memiliki pola signifikan. 

b. Penyajian Data ( Data display) 

Fungsi display data data adalah memudahkan untuk memahami tentang hal 

yang sedang diteliti, juga untuk menyusun kerja selanjutnya terhadap apa yang 

sudah dipahami dari penelitian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penyajian data 

adalah sebuah proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang 

memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Dengan kata lain penyajian data 

merupakan gambaran secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar 

mudah dibaca secara dapat mrnyajikan data yang didapat dalam penelitian untuk 

menjawab permasalahan penelitian ini. 

c. Penarikan kesimpulan (Conclusion DRawing) 

Langkah ketiga dalam analisis Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam sebuah penelitian bersifat meluas, 
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dimana kesimpulan pertama sifatnya belum final, akhirnya kesimpulan lebih rinci 

dan mendalam dengan bertambahnya data dan akhirnya kesimpulan merupakan 

konfiguRasi yang utuh. Perhatikan pada bagan berikut di bawah ini (Sugiyono, 

2015, h.245). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Data model Miles dan Huberman 

3.6 Pengecekankeabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur. Pengujian kebasahan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitupengujian 

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.: 

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.  

2. Triangulasi teknik triangulasi teknik dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 
Penarikan kesimpulan / 

Verifikasi 
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sehingga dapat disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir 

autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.  

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.    

(Bachtiar. 2010, h. 46-62) 

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan ketiga macam 

pengujian keabsahan data yang telah penulis jelaskan di atas, agar data yang 

penulis peroleh valid.  


