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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan kali ini yakni menggunakan 

penelitian studi kasus, dengan menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. 

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena 

tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, event, proses, 

institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci 

dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data 

selama periode tertentu.34 

Menurut penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa studi kasus berarti suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan 

aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau 

organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa 

tersebut. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian 

kualitatif  yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian 

suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang 

diteliti, jenis penelitian ini biasa menggunakan satu variabel.35 

                                                           
34 John W.Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Tradition. (London: SAGE Publications, 1998), Hlm. 61 
35 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2006 ). hlm. 6 
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format penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

kualitatif, karena data-datanya akan dipaparkan secara analisis deskriptif. 

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J.Moleong yang dimaksud 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan karya 

ilmiah dengan menggunakan atau meneliti data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati 

terhadap status kelompok manusia , suatu objek, atau suatu kelompok 

kebudayaan.36 

Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

status gejala pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk 

menetapkan sifat suatu kondisi pada waktu penyelidikan dilakukan. Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, 

suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif  adalah untuk 

membuat deskriptif, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang sedikit. 

Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis sehingga 

dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. 37 

Penyajian data yang bersifat deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yag ditemukan ketika berada 

di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, dan tidak berupa angka-angka. 

                                                           
36 Ibid. hlm. 4 
37 Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan 

Laporan Penelitian. (Malang: UMM Press, 2004). hlm. 72 
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Secara tidak langsung peelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, 

menganalisa, dan menindaklanjuti penerapan metode ummi terhadap 

kemampuan membaca siswa di SDIT El-Haq. 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini akan dilaksanakan di SDIT El-Haq Sidoarjo. 

Tepatnya lokasi penelitian beralamatkan di Banjarsari 06/01 Buduran-

Sidoarjo. Alasan dipilihya SDIT El-Haq Sidoarjo sebagai objek penelitian 

dikarenakan meskipun sekolah ini baru menerapkan metode ummi dalam 

pembelajaran al-Qur’an, namun perkembangan yang dialami oleh peserta 

didik sangat pesat sekali. Bacaan yang begitu baik dan benar sesuai dengan 

kaidah tajwid sangat mengagumkan.  

Banyak prestasi yang diraih oleh sekolah tersebut di karenakan 

banyak dari peserta didiknya yang memiliki suara merdu ketika 

melantunkan ayat suci al-Qur’an. Meskipun pendidik yang mengajarkan 

metode Ummi harus melalui tahapan yang panjang untuk bisa mencapai 

tahapan menjadi tutor, namun dengan kesibukan mengajar yang juga padat 

tidak membuat semangat para pendidik untuk menjadi tutor hilang begitu 

saja. Seperti visi yang telah tertulis di profil SDIT El-Haq yang mana ingin 

mencetak generasi qurani yang berbudaya dan ramah lingkungan.  

Sekolah ini memiliki target bahwa lulus di jenjang SD harus mampu 

mengahafal 5 juz, dengan adanya target yang sangat luar biasa tersebut 

memberikan semangat bagi peneliti untuk lebih detail mencari informasi 
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terkait peserta didik SDIT EL-Haq dengan kemampuan membaca al-

Qur’annya, dengan target yang seperti itu akan mudah mengetahui 

implementasi metode Ummi terhadap bacaan al-Qur’an peserta didik di 

SDIT El-Haq Sidorjo. Peneliti ingin melakukan penelitian ditempat tersebut 

dikarenakan peneliti tertarik dengan pembelajaran metode ummi tersebut 

yang diterapkan di keseharian para peserta didik selain itu penelitian ini 

lebih menekankan terhadap bacaan dan hafalan Al-Qur’an yang di terapkan 

menggunakan metode ummi. 

C. Informan Penelitian 

Demi terwujudnya penelitian yang membuahkan hasil maksimal, 

maka peneliti berhak memilih informan atau narasumber dalam penelitian 

ini, diantaranya yakni: 

1. Kepala sekolah SDIT El-Haq Sidoarjo, untuk memperoleh informasi 

mengenai letak geografisnya, visi, misi, kondisi peserta didik, 

pendidik, staf, dan sarana prasarana. 

2. Koordinator Ummi, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai 

seluk beluk seperangkat ummi.  

3. Pendidik  pengampu Ummi, yaitu untuk memperoleh informasi 

mengenai proses waktu pembelajaran ummi dikelas dan proses 

ketika pembelajaran Ummi sedang berlangsung di sekolah tersebut. 

4. Peserta didik yang menerima pembelajaran tersebut, sehingga 

peneliti dapat menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh 
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implementasi metode Ummi dalam meningkatkan kualitas belajar 

membaca peserta didik. 

D. Teknik Pengambilan Data 

Pengumpulan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Instrumen 

pengambilan data disesuaikan dengan semua data yang diperlukan guna 

menyelesaikan penelitian tersebut. Adapun instrument pengambilan data 

yang diperlukan  yakni: 

1. Observasi 

Observasi adalah meneliti dan melihat segala tindakan baik dalam 

bentuk verbal, non verbal, dan aktivitas individual maupun ketika 

berada dalam kelompok.38 Peneliti menggunakan alat bantu berupa 

panduan observasi, yaitu dengan menggunakan kata kunci yang terkait 

dengan data yang diperlukan, cara ini digunakan untuk mempermudah 

mendapatkan data yang dibutuhkan.  

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti meliputi kegiatan 

pembelajaran, peneliti mengumpulkan data berupa  proses saat pendidik 

menyampaikan materi, kondisi peserta didik saat proses belajar, 

evaluasi yang diberikan pendidik terhadap peserta didik guna 

mengetahui hasil yang dicapai dalam keberhasilan pendidik, dan data 

yang diperoleh peneliti berupa bentuk evaluasinya, proses penerapan 

                                                           
38Ibid. hlm. 71 
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evaluasi tersebut. Observasi bertujuan untuk medapatkan analisa data 

ketika berada di lapangan, dengan melakukan observasi di lapangan 

peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan 

situasi sosial, dan dengan observasi peneliti akan memperoleh 

pengalaman langsung, sehingga peneliti akan lebih mudah medapatkan 

data yang dibutuhkan.39 

2. Wawancara 

Wawancara adalah menggali informasi atau data sebanyak-

banyaknya dari responden atau informan.40 Wawancara merupakan 

salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menggali 

informasi secara detail yang mana kegiatan ini dilakukan dengan adanya 

interaksi antara peneliti dan juga informan guna mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Teknik wawancara dapat dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan ataupun pernyataan yang ditujukan 

kepada sasaran yang diteliti. Wawancara dibagi menjadi 2, diantaranya 

yaitu: wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak terstruktur.  

Peneliti menggunakan Teknik wawancara mendalam. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan patton yang mengemukakan, bahwa cara 

utama dari penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif agar lebih 

                                                           
39  Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2016). hlm. 228  
40 Ibid. hlm. 72 
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dapat menyamakan persepsi, memahami perasaan dan pengetahuan 

antara peneliti dengan informan.41   

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini akan 

ditujukan kepada koordinator Ummi mengenai masalah seluk beluk 

tentang sistem Ummi, pengampu metode Ummi terkait dengan hal 

pembelajaran, materi ajar, dan sikap yang dilakukan pendidik saat 

pengkondisian peserta didik tidak berjalan dengan lancar, serta para 

peserta didik yang mendapatkan pembelajaran al-Qur’an dengan 

menggunakan metode Ummi, dengan begitu peneliti dapat mendapatkan 

data terkait implementasi metode Ummi tersebut.  

3. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa data nilai rapor, nilai 

keseharian peserta didik dalam mengikuti kegiatan mengaji tersebut di 

sekolah dan juga data-data lainya yang mendukung untuk memberikan 

hasil yang akurat dan valid seperti nilai peserta didik. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan cara berfikir induktif. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang-orang atau pelaku yang 

                                                           
41 Ruslam Ahmadi. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Airlangga, 2014). hlm. 

199 
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diamati.42 Sedangkan deskriptif adalah suatu metode  dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, atau situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.43 

Analisis deskriptif merupakan analisis data yang diwujudkan dalam 

bentuk laporan dan uraian nonstatistik. Cara berfikir induktif adalah cara 

menarik kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kongkrit 

kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.44 Dalam penelitian 

semua harus di cek keabsahan agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan trianggulasi dengan sumber yaitu : membandingkan dan 

mengecek balik derajat dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.45 

Trianggulasi dengan sumber dapat dicapai melalui beberapa jalan 

diantaranya : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. 

Analisa data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and 

Huberman. Model ini sudah sering digunakan oleh kebanyakan peneliti 

sebagai pisau analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

                                                           
42 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2007 ),. Hlm. 36 
43 Moh. Nasir, Metode Pendidikan, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008 ),. Hlm. 63 
44 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, ( Yogyakarta : Andi Offset, 2000 ),. Hlm. 42 
45 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2006. hlm. 331 
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selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, maka ditemukanlah data 

yang kredibel untuk disajikan. Model Miles dan Huberman memiliki 3 

komponen Analisa data, diantaranya yakni: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang didapatkan dari lapangan jumlahnya sangatlah 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat dan dipilah secara teliti. 

Semakin lama peneliti ke lapangan, semakin banyak data yang akan 

diperolehnya. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui 

reduksi data.  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.46 Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan juga mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi 

data dapat dibantu dengan cara memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Kalua dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini 

dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram 

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

                                                           
46 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2016). hlm. 247 
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terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami.  

Berbeda dengan penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, began, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and 

Huberman (1994) menyatakan “ the most frequent form of display 

data for qualitative research data in the past has been narrative 

text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif 

sehingga data yang disajikan akan mudah dipahami untuk 

dijelaskan. 

3. Conclusion Drawing (Verification) 

Langkah berikutnya yang dilakukan dalam analisis data 

kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat, bukti yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

disampaikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat mejawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal sesuai data yang telah 

dikumpulkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

F. Pengujian Kredibilitas Data47  

1. Trianggulasi 

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Trianggulasi dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan data yang valid dari beberapa sumber yang terpercaya 

sehingga hasil yang didapat menunjukkan keakuratan yang tinggi. 

Trianggulasi dilakukan untuk medapatkan kesimpulan dari 

implementasi metode ummi dalam meningkatka kemampuan membaca 

di SDIT El-Haq Sidoarjo. 

2. Pengecekan kebenaran informasi kepada informan yang telah ditulis 

(member check). 

                                                           
47 Hamidi. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan 

Laporan Penelitian. (Malang: UMM Press, 2004). hlm. 82  
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Member check proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Kegiatan ini dilakukan agar data yang sebelumnya didapat 

dari para narasumber menjadi valid dan akurat, ataupun ketika ada 

perbedaan sedikit peneliti akan mengalisis informasi tersebut agar 

menghasilkan kesimpulan yang sesuai dan sama. Member check sendiri 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.48 

 

                                                           
48 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif,  Kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 

2016). hlm. 276 


