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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Penelitian disebut sebagai penerapan scientific approach (pendekatan 

ilmiah) untuk mengkaji suatu masalah, selain itu penelitian dinilai menjadi cara 

yang berguna untuk memperoleh suatu informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan (Punaji, 2015: 18). Maka, penelitian ilmiah dapat 

digunakan sebagai proses untuk memperoleh jawaban atas suatu masalah, dalam 

proses penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian untuk membantu peneliti 

menentukan arah penelitian sehingga terstruktur. 

Pada metode penelitian akan dijelaskan beberapa komponen yang 

berpengaruh terhadap hasil penelitian. Komponen pada metode penelitian berisi 

proses yang dilakukan peneliti, dimana proses tersebut dimulai dari pendekatan 

penelitian hingga uji keabsahan data. Berikut penjelasannya: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan, peneliti ingin 

menjabarkan keadaan yang terjadi pada implementasi Teknik 234 pada 

pembelajaran Qira’atul Kutub di Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

Moleong (2008) dalam Ulfatin, mendeskripsikan bahwa penelitian dengan 

pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mendalami fakta yang dialami oleh 

subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 
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secara menyeluruh, kemudian data yang didapat dideskripsikan dalam bentuk 

bahasa tulisan, pada keadaan yang alamiah dengan menggunakan metode 

yang ilmiah (Ulfatin, 2015: 24). Maka, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

kualitatif  ini bersifat naturalistik sesuai dengan fakta lapangan, alami tanpa 

adanya rekayasa, dan sesuai dengan metode ilmiah, data yang disajikan pada 

penelitian ini bersifat deskriptif. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini, 

adalah jenis penelitian deskriptif. Ulfatin, menjelaskan bahwa jenis penelitian 

deskriptif memiliki orientasi untuk mendeskripsikan dan menggambarkan 

keistimewaan dari fenomena. Ciri khusus dari jenis penelitian deskriptif ialah 

penjabarannya yang bersifat naratif (diuraikan menggunakan kata-kata). 

Biasanya jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian, apa, bagaimana, dan mengapa (Ulfatin, 2015: 25). Artinya, jenis 

penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan dan mengelaborasi keunikan 

fenomena. Pemaparan pada  penelitian ini dituangkan dalam kata-kata yang 

deskriptif, dan data yang diperoleh, diolah dan atau dianalisis tidak 

menggunakan rumus statistik. 

Berpijak pada penjelasan diatas, mengenai pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian deskriptif. Maka, pada penelitian ini, yang akan dikaji oleh peneliti 

ialah dekripsi tentang implementasi Teknik 234 pada pembelajaran Qira’atul 

Kutub di program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Malang. Fakta yang dipaparkan, berupa konsep dari Teknik 

234 menurut pencetus teknik tersebut, dan implementasinya pada 
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pembelajaran Qira’atul Kutub.  Data yang didapat dijabarkan dalam bentuk 

kata-kata, dan berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Muhammadiyah Malang. Alamat dari universitas tersebut 

tepatnya di Jalan Raya Tlogomas No.246 Lowokwaru Malang. Dilansir oleh 

wikipedia, bahwa Fakultas Agama Islam merupakan salah satu fakultas tertua 

di Universitas Muhammadiyah Malang dengan program studi Pendidikan 

Agama Islam dan Al-Ahwal Syahsiyyah (Wikipedia, 2017, diakses pada 18 

Februari 2018). 

Pemilihan lokasi di program studi Pendidikan Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang, berdasarkan beberapa alasan, antara lain: 

1. Terdapat mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam angkatan 

2015 di Universitas Muhammadiyah Malang, yang masih memiliki 

masalah dalam membaca teks berbahasa arab yang tidak bersyakal. 

2. Pembelajaran Qira’atul Kutub dengan Teknik 234 hanya diterapkan di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Pada observasi pertama yang dihimpun dari nara sumber bahwa, Teknik 

234 merupakan teknik pembelajaran teks arab yang digagas sejak 2014, 

akan tetapi baru diterapkan pada pembelajaran Qira’atul Kutub pada tahun 

2015, sehingga belum ada penelitian ilmiah yang membahas tentang teknik 

tersebut di Universitas Muhammadiyah Malang.  
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4. Pembelajaran Qira’atul Kutub biasanya dilakukan di pondok pesantren 

dan memerlukan waktu bertahun-tahun, akan tetapi Universitas 

Muhammadiyah Malang memberikan mata kuliah Qira’atul Kutub hanya 

dalam jangka waktu satu tahun, untuk menunjang mahasiswa program 

studi Pendidikan Agama Islam mempelajari keilmuan seputar Islam dan 

mendapatkan ketrampilan membaca teks berbahasa Arab yang tidak 

bersyakal. 

C. Informan Penelitian 

1. Narasumber Pertama Penggagas Teknik 234 

Narasumber pertama ialah Dr. Abdul Haris, M. Ag., dipilih menjadi 

informan penelitian dikarenakan, beliau merupakan penggagas Teknik 

234. Maka, diperlukan informasi-informasi mengenai konsep dari Teknik 

234 sebagai teknik baru dalam keterampilan membaca kitab/ teks 

berbahasa Arab yang tidak bersyakal (berharakat), sehingga teknik 

tersebut dapat dipaparkan secara mendalam oleh peneliti. 

2. Narasumber Kedua 

Narasumber kedua ialah Ahmad Fathoni, Lc, M. Ag., beliau 

merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, dan salah satu 

dosen di program studi Pendidikan Agama Islam dan pendidikan bahasa 

Arab. Narasumber kedua dipilih dengan maksud, menguatkan data 

mengenai konsep Teknik 234, beserta cara pengggunaan buku cetak “Lima 

Langkah Memahami Kitab Gundul”. Artinya, yakni peneliti memerlukan 
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beberapa data dari nara sumber lain yang berkaitan tentang konsep dasar 

Teknik 234. 

3. Dosen Mata Kuliah Qira’atul Kutub 

Dosen mata kuliah Qira’atul Kutub dipilih menjadi informan 

penelitian, dikarenakan dosen mata kuliah qiraatul kutub yang 

merencanakan, melaksanakan dan menerapkan Teknik 234 pada 

pembelajaran Qira’atul Kutub. Data yang ingin didapatkan peneliti yakni 

beberapa hal mengenai implementasi Teknik 234 pada pembelajaran 

Qira’atul Kutub. 

4. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Mahasiswa prodi Pendidikan Agama Islam dipilih menjadi informan 

dikarenakan mahasiswa merupakan pembelajar, penerima langsung mata 

kuliah Qira’atul Kutub, sekaligus penentu dari hasil pembelajaran qiraatul 

kutub menggunakan Teknik 234. 

Adapun mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam yang 

dimaksud ialah mahasiswa angkatan 2015. Pelaksanaan mata kuliah 

Qira’atul Kutub pada program studi Pendidikan Agama Islam diterima 

ketika semester lima dan enam, akan tetapi penelitian ini ditujukan hanya 

kepada semester enam saja, sebab ketika semester ganjil mahasiswa 

belajar mengenai kaidah-kaidah dasar membaca teks berbahasa arab, 

sedangkan   pada semester genap penerapan Teknik 234 diterapkan lebih 

spesifik lagi. 
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D. Sumber Data 

Adapun sumber data yang dihimpun peneliti ialah sumber data primer dan 

sekunder, dimana sumber data tersebut berkaitan antara satu dan lain 

sehingga menguatkan data yang ada. Berikut penjelasan mengenai data 

primer dan sekunder: 

1. Primer 

Dimyati, memaparkan bahwa data primer merupakan data yang pokok, 

memperolehnya dari subjek yang diteliti secara langsung (Dimyati, 2013: 

49). Artinya, sumber data yang didapat berdasarkan proses observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Adapun data primer pada penelitian ini berupa, observasi terkait 

implementasi Teknik 234 pada pembelajaran Qira’atul Kutub. Wawancara 

kepada penggagas Teknik 234 terkait konsep teknik tersebut, dosen dan 

mahasiswa terkait proses pembelajaran Qira’atul Kutub. Dokumentasi 

yang dihimpun ialah evaluasi pembelajaran Qira’atul Kutub yang 

menggunakan Teknik 234. 

2. Sekunder 

Johson dan Crhistensen dalam Ulfatin, mengatakan bahwa data 

sekunder merupakan data yang bertujuan untuk memperkuat data primer, 

yang didapatkan dari wawancara dan observasi (Ulfatin, 2015: 224). 

Maka, pada penelitian ini data yang dihimpun ialah data yang diperoleh 

dari kantor jurusan program studi Pendidikan Agama Islam, berupa arsip-

arsip ataupun dokumen yang mendukung untuk memperkuat data primer. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk mengolah data maka diperlukan pengambilan data, teknik 

pengambilan data yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah; 

1. Observasi atau pengamatan. 

Hamidi menjelaskan bahwa observasi merupakan kegiatan dimana 

peneliti menggunakan indera penglihatan dan pendengaran dan tiga indera 

yang lain untuk mengamati apa yang diperbincangkan oleh responden dalam 

aktivitas sehari-hari baik sebelum, menjelang, ketika dan sesudahnya. Hal 

yang diamati sesuai dengan topik penelitian, tanpa direkayasa ataupun 

diberikan stimulus pada responden, observasi bisa bersifat terbuka dan 

boleh diketahui oleh responden ataupun informan (Hamidi, 2004: 74).  

Observasi merupakan tahap awal peneliti untuk melakukan pengamatan 

pembelajaran baca kitab atau Qira’atul Kutub dengan Teknik 234. Hal yang 

berhubungan dengan implementasi Teknik 234, mulai dari pejelasan 

konsepnya hingga prakteknya di lapangan. Pada tahap observasi peneliti 

melihat dan mendengarkan segala aktivitas yang terjadi tanpa memberikan 

stimulus kepada responden. Panca indera difungsikan secara intensif untuk 

menangkap fenomena-fenomena yang terjadi saat proses pembelajaran baca 

kitab atau Qira’atul Kutub. 

Jenis observasi yang dipilih oleh peneliti ialah observasi non-

participant, sebagaimana kita ketahui bahwa observasi non partisipan 

dilakukan dengan cara peneliti mengamati pembelajaran dalam kelas tanpa 

mengikuti secara aktif pembelajaran. Observasi pada penelitian ini 
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dilakukan pada saat pembelajaran Qira’atul Kutub, berikut  beberapa hal 

yang akan diamati oleh peneliti: 

a) Kemampuan dosen Qira’atul Kutub dalam mengelola kelas, termasuk 

pada melaksanakan metode pembelajaran, memotivasi mahasiswa, dan 

menggunakan media. 

b) Kemampuan mahasiswa dalam memberikan umpan balik pada penjelasan 

dosen ataupun menjawab pertanyaan dosen. 

c) Interaksi pembelajaran yang komunikatif antara dosen dan mahasiswa. 

d) Situasi kelas saat pembelajaran Qira’atul Kutub. 

e) Kemampuan Dosen dalam menjelaskan materi ajar dengan menerapkan 

Teknik 234. 

f) Kemampuan mahasiswa dalam membaca teks berbahasa arab yang tidak 

berharakat dengan Teknik 234. 

g) Kemampuan dosen melakukan evaluasi pada mahasiswa saat membaca 

teks berbahasa Arab yang tidak berharakat. 

h) Kemampuan mahasiswa dalam menerjemahkan teks berbahasa Arab ke 

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan maksud 

dari bacaan. 

Objek observasi adalah dosen pengajar mata kuliah Qira’atul Kutub 

Program Pendidikan Agama Islam, dan mahasiswa program studi 

Pendidikan Agama Islam yang sedang menempuh semester enam (angkatan 

2015). Semester enam program studi Pendidikan Agama Islam terbagi 

menjadi dua kelas, yakni kelas 6-A dan kelas 6-B. Maka, peneliti akan 
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mengobservasi kedua kelas tersebut dan mengamati proses pembelajaran. 

Fokus pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, mengarah pada dosen 

Qira’atul Kutub dan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, 

Angkatan 2015. Hal tersebut dikarenakan, (pertama) dosen merupakan 

pemeran yang melaksanakan pembelajaran Qira’atul Kutub dengan 

menerapkan konsep Teknik 234. (Kedua), mahasiswa sebagai pembelajar, 

atau penerima mata kuliah Qira’atul Kutub dengan Teknik 234. Observasi 

pada penelitian ini dilakukan pada kelas A dan kelas B. 

Data yang ingin didapat dalam observasi ini berupa, informasi dan 

mengkaji konsep Teknik 234 dalam penerapnnya di lapangan. Mengingat 

sebagaimana yang disampaikan nara sumber, bahwa adanya Teknik 234 

memberikan kemudahan bagi mahasiswa, dalam membaca teks-teks 

berbahasa Arab yang tidak berharakat secara baik dan tepat. 

2. Wawancara 

Wawancara sebagaimana dipaparkan oleh Darsono, ialah cara 

memperoleh data atau informasi dengan cara bertanya kepada informan 

ataupun narasumber, dalam wawancara penggalian data bersifat mendalam 

terhadap informan, dengan menggunakan instrumen yang disebut pedoman 

wawancara (Darsono, 2005: 60-61). 

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bersifat tidak terstruktur 

dan mendalam. Hal tersebut berpijak pada yang dijelaskan oleh Mantja 

(2007) dalam Ulfatin, bahwa wawancara tidak terstruktur memiliki jenis 

pertanyaan yang diulas secara mendalam, dan pertanyaan tersebut 
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tergantung pada pewawancara. Wawancara tersebut tidak memiliki daftar 

pertanyaan-pertayaan yang digunakan, sebagaimana pada wawancara 

terstruktur. Akan tetapi, pada wawancara jenis ini, terdapat pedoman 

wawancara yang disiapkan, yakni terkait garis-garis besar permasalahan 

yang dicari jawabannya (Ulfatin, 2015: 192).  

Proses wawancara bisa disebut sebagai penguat data, memerlukan alat 

penunjang untuk menyimpulkan data, alat penunjang tersebut berupa 

pedoman wawancara, ataupun recorder (perekam suara) yang ada pada 

handphone. Sehingga ketika akan menguraikan data, peneliti tidak merasa 

kebingungan karena sudah terstruktur dan suara yang direkam dapat diulang 

berkali-kali. 

Data yang didapat oleh peneliti ialah, berupa penjelasan mendalam 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsep Teknik 234 pada 

pembelajaran Qira’atul Kutub. Maka, sehubungan dengan pemerolehan data 

mengenai penjelasan tersebut, diperlukan wawancara mendalam terhadap 

nara sumber penggagas Teknik 234. Selanjutnya, data yang dikaji ialah hal-

hal yang mendukung terkait dengan pelaksanaan Teknik 234  dalam 

pembelajaran. Informan yang diwawancarai yakni, penggagas Teknik 234 

sebagai nara sumber pertama, nara sumber kedua yang memberikan 

informasi tentang konsep dasar dan buku ajar, dosen mata kuliah Qira’atul 

Kutub program studi Pendidikan Agama Islam yang berjumlah satu orang, 

dan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester enam, 

yang masing-masing kelas diwakili oleh tiga orang. 
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3. Dokumentasi 

Suharsimi (2006) dalam Dimyati, menyatakan bahwa metode penelitian 

dengan metode dokumentasi merupakan cara mencari data yang 

berhubungan dengan catatan, arsip, surat kabar, transkip, buku, agenda, 

notulen rapat, dan atau hal-hal lain yang berbentuk dokumen. Sumber data 

yang didapat melalui dokumentasi berbentuk benda mati, sehingga tidak 

mudah berganti dan berubah (Dimyati, 2013: 100-101). 

Pemaparan diatas menyatakan bahwa, metode dokumentasi digunakan 

untuk mencari data berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip. Maka, 

peneliti bermaksud untuk mencari dan mendapatkan dokumen-dokumen, 

terkait hal yang berhubungan dengan penelitian ini seperti, buku panduan 

akademik, rancangan perencanaan semester, silabus pembelajaran, materi 

ajar, penilaian dosen Qira’atul Kutub terhadap kemampuan beberapa 

mahasiswa pada membaca teks berbahasa Arab tidak berharakat secara baik 

dan benar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan 

implementasi Teknik 234 dalam pembelajaran Qira’atul Kutub.  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan setelah data yang ada terkumpul, analisis 

data bertujuan untuk menyederhanakan data yang tertumpuk. 

Menyederhanakan data yang dimaksud yakni mengubah tampilan data, 

sehingga data tersebut hingga dapat dipahami  dengan mudah. Analisis data 

dapat juga disebut sebagai prosedur memilah dan mengelompokkan data 

(Hamidi, 2004: 80). 
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Metode analisis data pada dasarnya memiliki banyak model, dan 

bermacam-macam sesuai dengan objek penelitian (Suyoto dan Sodik, 2015: 

124). Akan tetapi, pada penelitian ini analisis yang digunakan ialah, analisis 

model Miles and Hubberman. Analisis dengan model tersebut dibagi tiga 

tahapan, berikut penjelasannya: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses editing, dan pengkodean. Proses 

reduksi data dimulai dengan peneliti mulai membuat intisari lengkap dari  

data yang terkumpul, kemudian dipilah-pilah ke dalam tema tertentu, 

satuan konsep, dan kategori (Ulfatin, 2015: 258). 

Maka, pada penelitian ini reduksi data yang dimaksud yakni, 

memberikan kode-kode pada data yang didapat dari observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Setelah pemberian kode, lalu data dipilah, dipilih dan 

disesuaikan antara satu dengan yang lain, sehingga data-data dapat dibaca 

dan dimengerti maksudnya. 

2. Display Data 

Data dapat disajikan apabila reduksi data sudah dilakukan, dengan kata 

lain display data merupakan hasil dari reduksi data. Sajian data dapat 

berupa matriks, sketsa, alur, diagram dan sinopsis, ataupun bentuk-bentuk 

penyajian lainnya (Ulfatin, 2015: 258). 

Display data pada penelitian ini, dipaparkan secara deskriptif dan 

singkat. Hal tersebut bertujuan, agar memudahkan memahami proses 
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implementasi Teknik 234 dalam pembelajaran Qira’atul Kutub pada 

program studi Pendidikan Agama Islam. 

3. Menyimpulkan Data dan Verifikasi. 

Data dapat disimpulkan setelah melakukan reduksi data dan display 

data, kemudian dipaparkan dan disimpulkan. Menurut Ulfatin, proses 

menyimpulkan data tidak kemudian sekali waktu langsung jadi, akan 

tetapi dilakukan interaksi secara berulang-ulang, mulai dari pengumpulan 

data, reduksi data, display data dan menyimpulkan data serta verifikasi, 

kemudian memaparkan. Banyak atau tidaknya proses interaksi berulang-

ulang tersebut, tergantung kepada komplek atau tidaknya permasalahan, 

serta ketajaman peneliti dalam pengumpulan data dan analisis data 

(Ulfaatin, 2015: 258). 

Berdasarkan pemamparan diatas, dapat dipahami bahwa jika proses 

penyimpulan data dan verifikasinya dilakukan sekali waktu saja, dapat 

membuat bias dan cenderung membuat data tidak jenuh, maka adanya 

proses interaksi yang berulang-ulang dimaksudkan untuk mendapatkan 

data yang jenuh sehingga peneliti dapat menyimpulkan secara mudah. 

Penyimpulan data dilakukan secara naratif dan singkat untuk memudahkan 

seseorang dalam memahami data. 

G. Keabsahan Data 

1. Member check 

Proses pemeriksaan keabsahan data, dengan cara memeriksakan dan 

menanyakan, kebenaran data yang sudah ditulis, kepada informan penelitian 
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(Ulfatin, 2015: 279). Artinya, pada saat data sudah ditulis dan dipaparkan, 

peneliti meminta informan penelitian untuk memeriksa kebenaran data. 

Adapun member check dapat dilakukan dengan formal ataupun non-

formal. Formal berarti data yang diberikan sudah tertulis sebagaimana 

bentuk dokumen, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada informan 

untuk dibaca, setelah informan menyetujui data tersebut maka informan 

diminta untuk tanda tangan pada dokumen tersebut. Sedangkan, non-formal 

yakni dengan cara peneliti menyampaikan data-data yang dimiliki kepada 

informan secara verbal, kemudian didiskusikan untuk mendapatkan 

informasi yang sama. 

 


