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BAB III

METODE PENELTIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yaitu menggambarkan

sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian berdasarkan data-data autentik

yang dikumpulkan. Metode kualitatif berdasarkan pada filsafat postpotisivisme

sering juga disebut sebagai paradigma interpretif, yang memandang realitas

sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, kompleks, dinamis penuh makna,

dan hubungan gejala bersifat interaktif.

“Metode penelitian kualitatif  adalah metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna dari pada generalisasi”27

.
Penelitian ini akan menggambarkan atau mengungkapkan secara obyektif

kondisi dilapangan yang sejatinya mengenai “Peranan TPQ Al Jannah dalam

Menuntaskan Aksara Arab anak di Desa Biwinadapa Kec. Siompu Kab Buton

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini adalah di Desa biwinadapa Kec. Siompu Kab Buton.

Adapun alasan memilih tempat ini karena disamping alasan kemudahan

memperoleh informasi tentang penelitian juga karena peneliti sudah mengetahui

dan sudah berinteraksi dengan lingkungan penelitian.

27 Sugiono, metode penelitian kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta cet 1 , 2007,  h. 9



Waktu penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan, setelah seminar

proposal sampai perampungan pengambilan data dilapangan.

C. Sumber Data (Informan) dan Jenis Data

1. Sumber data

Dalam penelitian kualitatif, sumber yang akan dijadilkan obyek informan

dipilih dengan menggunakan tekhnik snowball sampling. Tekhnik ini adalah

proses mencari data dengan menelusuri sumber-sumber data secara terus menerus

sampai data yang diinginkan dapat diperoleh.

Oleh karena sumber data yang dipakai dalam penelitian ini memungkinkan

selalu berkembang sesuai dengan kepentingan penelitian ini. Adapun mereka yang

dianggap layak untuk dimintai informasi berkenaan dengan penelitian ini adalah,

Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, para santri, Guru-guru TPA Al Jannah di Desa

biwinadapa Kec. Siompu Kab Buton

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder,

data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada

pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunkan beberapa metode antara

lain :
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1. Library research atau penelitian kepustakaan yaitu mengkaji literature yang

ada kaitannya dengan kajian yang sedang dibahas yang menyangkut masalah

Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ Al Jannah) dan pengetahuan agama anak

yaitu dengan cara :

a. Kutipan langsung yakni tehnik pengutipan dari para pendapat para ahli

tanpa melakukan perubahan, baik redaksinya maupun tanda baca dari

sumber aslinya yang dikutip

b. Kutipan tidak langsung yaitu teknik pengutipan dari pendapat para ahli

dengan mengubah redaksinya berdasarkan analisis penulis, tetapi tidak

mengurangi makna subtansinya dari sumber aslinya.

2. field research, atau penelitian lapangan yakni pengumpulan data dengan

mengadakan penelitian di lapangan secara langsung dimana pengumpulan data

dilakukan dengan cara :

a. Observasi (pengamatan langsung), dimana peneliti melakukan pengamatan

secara langsung pada tempat atau obyek yang akan di teliti. Dalam hal ini

adalah anggota TPQ al Jananah Desa Biwinapada Kecamatan Siompu.

b. Wawancara mendalam, dilakukan untuk mendapatkan data yang valid

dengan mengunakan tekhnik wawancara tidak berstruktur untuk

menghindari kekuatan yang seringkali terjadi secara spontan pada saat

interview

c. Dokumentasi dilakukan untuk menelaah dokumen- dokumen yang

berhubungan dengan obyek penelitian.



E. Metode Analisis Data

Pengolalan data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan.

Prosedur pengelolaan data idealnya tidak kaku dan ssenantiasa dikembangkan

sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Beberapa ahli mengemukakan proses

pengelolaan data kualitatif dengan cara yang berbeda. Sebagai bahan acuan,

peneliti menerapkan proses pengelolaan data menurut Sanafiah Faisal yaitu

setelah seluruh data terkumpul maka proses pengelolaannya dapat dilakukan

secara kualitatif melalui pengecekan (editing) data, klasifikasi data, display data

dan verifikasi data.28sebagai berikut:

1. Reduksi adalah proses penyempurnaan data baik, pengurangan data yang

dianggap tidak relevan maupun penambahan terhadap data yang dibutuhkan

untuk mendukung data penelitian ini  .

2. Display merupakan pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori

untuk mendapatkan data yang kedibel dan valid.

3. Verifikasi data yakni tekhnik analisis yang dilakukan dalam mencari data

dengan mencoba mengumpulkannya, kemudian diolah sedemikian rupa

sehingga data-data yang pada awalnya belum lengkap akan ditutupi oleh data-

data atau informasi baru sebagai pelengkap untuk disimpulkan manjadi

pemikiran baru. Verifikasi juga dilakukan dengan cara mengkroscek lebih dari

satu atau dua informan pada masalah yang sama.

E. Pengecekan Keabsahan Data

28 Sanafiah Faisal, Metode Penelitian Sosial,  (Jakarta: Erangga,  2001),  h. 112
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Dalam pengecekan keabsahan data akan dilakukan trianggulasi sebagai

berikut:

1. Trianggulasi sumber, yaitu mendapatkan data dari sumber dapat pula dilakukan

observasi,wawancara dan dokumentasi. Sehingga kredibilitas data lebih akurat

2. Trianggulasi tekhnik, yaitu menggunakan tekhnik pengumpulan data yang

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan

menggunakan observasi, partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi,

untuk data yang serempak.

3. Trianggulasi waktu, waktu juga kadang mempengaruhi kredibilitas data yang

dikumpulkan dengan tekhnik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber

masih sehat wal afiat, belum banyak masalah memberikan data yang lebih

valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas

data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,

observasi, atau tekhnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Letak Geografis dan Gambaran Umum Taman Pendidikan Al Qur’an

(TPQ) al Jannah Desa Biwinapada Kecamatan Siompu.

Taman Pendidikan al Quran ( al Jannah ) terletak di pusat Kecamatan

Siompu, tepatnya di Desa Biwinapada Kecamatan Siompu.

Adapun  batas-batasnya adalah sebagai berikut:

1. Utara Kantor Dusun Kawonso

2. Selatan Dusun Lia Wabanta

3. Timur Desa Biwinapada

4. Barat Kantor Camat Siom pu

Bersamaan dengan berdirinya desa ini Taman Pendidikan al Qur’an (TPQ)

Desa biwinapada sekitar tahun 2000 sudah dibentuk oleh tokoh-tokoh agama dan

tokoh masyarakat. Kemudian taman pendidikan al Qur’an ini sempat eksis

samapai tahun 2005 setelah Ustadz La Ungkera meninggal dunia  maka tidak ada

yang meneruskan pengajian ini. Beberapa bulan kemudian dibetuk lagi taman

pendidikan al Qur’an akan tetapi hanya sekitar tiga tahun bertahan setelah itu

bubar lagi.

Pada tahun 2008 tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat Desa

Biwinapada berinisiatif kembali membentuk sebuah lembaga pendidikan non

formal yang diberi nama Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al Jannah dan eksis

sampai sekarang. Ada pun nama-nama tokoh agama dan tokoh adat yang

membentuk Taman pendidikan al Qur’an (al Jannah) yaitu La Kata,S.pd, Amirul


