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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan. Penelitian yang temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. 

Dengan demikian, laporan penelitian ini merupakan kutipan-kutipan data untuk 

memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data yang didapat berasal dari 

naskah wawancara, data-data dari pondok pesantren, dokumentasi berupa foto 

atau gambar dan dokumen-dokumen lainnya. 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin 

Auf  Wahdah Islamiyah Kendari. Alamat Jl. Jambu Mente Rt. 011 Rw. 005 

Kel.Anggoeya Kec.Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2021. 

3.3 Sumber Data 

   Sumber penelitian yang digunakan oleh peneliti terbagi atas dua kategori 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  

1.  Data primer yaitu data yang diperoleh lansung dari sumber data. Sumber data 

 yang didapatkan berasal dari informan-informan yang penulis wawancarai. 

 Penulis mewawancarai ustazah/pembina (Ustadzah Iffah dan ustadzah 

 hikmah), para santri (Dzahiyyah, Nerlin, Salsabila, Elvi, Naila dan santri 

 lainnya) di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an  Abdurrahman Bin Auf Wahdah 
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 Islamiyah Kendari dan orang tua santri (Umma Naila, Umma Salsabila  dan p

 Umma Khalista). 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa 

 gambar-gambar, rekaman, film, video, grafis atau tabel, catatan dan lainnya. 

 Data sekunder yang penulis dapatkan untuk memperkuat data primer yaitu 

 berupa gambar-gambar, grafik dan tabel di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an 

 Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data adalah alat atau cara untuk mengumpulkan 

data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik antara lain yaitu:  

1. Wawancara 

 Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab penulis dengan informan 

 (Ustadzah/pembina, para santri dan Orang tua santri) yang mengetahui dan 

 dapat memberikan gambaran tentang teknik komunikasi dalam pembinaan 

 tahfidz Al-Qur‟an Markaz Tahfidz Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah 

 Islamiyah Kendari.  

2. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data, yaitu melalui pengamatan langsung 

terhadap kegiatan yang dilakukan di Markaz Tahfidz Al-Qur‟an Abdurrahman 

Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari, sehingga diperoleh data-data yang 

dibutuhkan oleh penulis mengenai teknik komunikasi dalam pembinaan tahfidz 

Al-Qur‟an. 
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3. Studi Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dari tempat 

 penelitian yang meliputi peraturan, laporan kegiatan, catatan dan lainnya 

 Penulis memperoleh data dari sumber tertulis berupa dokumen-dokumen, 

 gambar dan laporan kegiatan sesuai dengan kegiatan di Markaz Tahfidz 

 Al- Qur‟an Abdurrahman Bin Auf Wahdah Islamiyah Kendari. 

Dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari 

observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan 

data-data yang diperlukan dalam permasalah penelitian, yang dapat mendukung 

dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dalam penelitian ini 

dokumentasi digunakan untuk dapat memperoleh data yang berupa dokumen atau 

catatan-catatan yang ada di Markaz Tahfizh Al-Qur‟an Abdurrahman Bin Auf 

Wahdah Islamiyah Kendari, yang berupa struktur organisasi, sarana dan prasana 

dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan data-data berupa catatan-catatan yang tersimpan dalam dokumen-

dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum 

penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakam proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari jika diperlukan (Sugiyono, 2015). 

2. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan 

peneliti yaitu penyajian data. Melalui penyajian data ini kemudian data 

teroganisasikan dalam pola hubungan sehingga akan mudah dipahami. Dalam 

penelitian kualitatif ini penyajian antar kategori dan sejenisnya, dengan 

menggunakan penyajian data ini akan mudah untuk dipahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah pengumpulan data, setelah mereduksi data dan penyajian data lankah 

ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, 



37 
 

didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan 

menganalisis semua yang menjadi fokus dalam penelitian. Kesimpulan awal yang 

telah ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah apa bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.  

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi data merupakan pemeriksaan keabsahan data yang 

bermanfaat bagi sesuatu yang lainnya (Ghony & Almanshur, 2017). Tringulasi 

data yang digunakan untuk mengecek data yiatu sebagai berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber adalah membandingkan, mengecek ulang derajat 

kepercayaan dalam suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang ada 

(Bachtiar, 2010)  

2. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. 

Dalam rangka mengurai kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

pengecekan data dalam waktu yang berbeda. 

3. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data ya ng dilakukan dengan 

menggunakan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda.   


