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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini diadakan di TPQ AROFAH Gadang yang bertempat di Gg. 

21 C Perumahan Gadang Sakinan kecamatan Sukun kota Malang atas 

lembaga Sahabat Muda yang dulu dikenal dengan lembaga Lagzis. Penelitian 

memilih di TPQ ini karena, kegiatan di akhir waktu setelah membaca Iqro’ 

dan al-Qur’an anak-anak dibimbing melakukan hafalan bersama-sama dari 

semua kelompok. Alasan penelitian ini dilakukan karena: 

1. Melihat kondisi warga sekitar yang kebanyakan anaknya sering berkata 

kasar dan tidak mengenal al-Qur’an. Karena kebanyakan dari santri TPQ 

AROFAH adalah anak-anak yang jauh dari lokasi. 

2. Supaya para orang tua membuat anak-anak mencintai al-Qur’an, karena 

masyarakat sekitar cukupkan anak bisa mebaca al-Qur’an sudah lepas 

dari mengaji dan boleh bermain sesuka hati. 

3. Anak-anak yang berada di TPQ AROFAH oleh warga sekitar dipandang 

sebagai TPQ yang mahal, padahal TPQ tersebut gratis tidak berbayar 

sama sekali dikarenakan gedungnya yang besar. 

4. Meningkatkan minat warga masyarakat untuk mewajibkan anak hafal al-

Qur’an melihat dengan kondisi warga yang kurang sekali dalam minat 

tersebut. 

B. Pendekatan dan Jenis penelitian 

 Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian ini ialah suatu bentuk penelitian yang 
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ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena alamiah atau buatan, 

fenomena ini biasanya berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dapat diamati, dan perbedaan antara fenomena satu 

dengan lainnya.
1
 

 Penggunaan metode penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam 

mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan strategi yang 

dilakukan di TPQ Arofah Gadang dalam menarik minat menghafal al-Qur’an 

supaya anak mencinta al-Qur’an. Pendekatan kualitatif dipilih, karena 

dianggap sangat cocok dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selain 

itu, pendekatan ini memiliki karakteristik yang menjadi kelebihannya sendiri 

seperti narasi, dan penelitihan kualitatif memiliki karakter atau ciri-ciri 

tersendiri dibandingkan dengan jenis penelitihan lainnya. Dengan demikian 

pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

melihat lebih dalam suatu fenomena sosial yang kemudian menjadi masalah 

penelitihan.
2
  

 Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti berusaham memahami 

lebih mendalam tentang upaya meningkatkan minat hafalan al-Qur’an beserta 

artinya melalui metode al-Jawarih di TPQ AROFAH Gadang. 

                                                           
1
 Furchan, A. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004) hlm. 

447 
2
 Rully Indrawan, Poppy.  Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk 

Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan, Cet ke 1.( Bandung : Refika Aditama, 2014) hlm 67. 
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C. Sumber Data 

 Sumber data adalah subyek dimana data itu diperoleh.
3
 Sumber data 

dalam penelitian ini antara lain: Buku-buku, internet, dan literatur yang 

berkaitan dengan pembahasan. Serta sumber yang ambil dari: 

a. Kepala TPQ AROFAH 

b. Ustadzah TPQ AROFAH 

c. Santri TPQ AROFAH 

d. Warga sekitar TPQ AROFAH 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi 

berarti mengumpulkan data langung dari lapangan. Observasi merupakan 

sebuah pengamatan suatu kegiatan dalam objek yang dituju dengan 

menggunakan panca indera, yaitu melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap.
4
 

 Observasi ini dilakuakn untuk mengamati pelaksanaan menghafal 

al-Qur’an beserta artinya dengan metode al-Jawarih di TPQ AROFAH 

Gadang, serta melakukan pengamatan terhadap wali santri, santri, 

ustadzah, dan kendala yang dihadapi pada kegiatan tersebut. 

2. Wawancara  

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti inin menemukan permasalahan yanag harus diteliti. Wawancara 

                                                           
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: RinekaCipta, 

2002), hlm. 107. 

 
4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: RinekaCipta, 2002) 

hlm. 133 
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dilakukan untuk mendapatkan data tentang suatu aktifitas yang tetah usai, 

atau yang berhubungan dengan pengalaman, perilaku, percakapan, dan 

persepsi responden yang kemungkinan didapat dari hasil observasi. 
5
 

 Wawancara dilakukan kepada sumber informasi dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan. 

Melalui wawancara diharapkan apa yang dituju dapat terjawab, dan 

sebagai informasi serta acuan untuk bahan dari penelitian di TPQ 

AROFAH Gadang.  

3. Dokumentasi 

 Dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukanlah hal 

utama, melainkan lebih ditekankan sumber data yang didapat sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen menjadi bagian 

utama dalam penelitian ini karena menyangkut nama lembaga yang 

tertulis dan yang dipublikasikan akan memiliki nilai kevalidan dan 

derajad keformalan yang tinggi. Berupa program kegiatan, arsip-arsip, 

kebijakan-kebijakan, dan lain sebagainya. Yang mana sumber data ini 

dilengkapi dengan hasil wawancara dan observasi lapangan. 
6
 

 Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

berkaitan dengan letak tempatnya, sejarah tempatnya, program 

pembelajaran di TPQ, data ustadzah dan santri, serta segala sesuatu yang 

berkaitan dengan seputar kegiatan menghafal al-Qur’an beserta artinya 

melalui metode al-Jawarih di TPQ AROFAH Gadang.  

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: RinekaCipta, 

2002),hlm. 135 
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: RinekaCipta, 

2002), hlm  . 138 
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E. Analisis Data 

 Analisis data ialah mengatur hasil dari wawancara, observasi, serta 

dokumentasi yang kemudian ditafsirkan dan menghasilkan sebuah pemikiran 

kemudian mengelolah data hingga menjadi gagasan baru. Data ini kemudian 

diproses kedalam kategori sebuah uraian sehingga dapat ditemukan titik 

dasarnya.  

 Analisis data dilakukan sebelum peneliti mulai memasuki lapangan, saat 

berada di lapangan, dan setelah berada di lapangan.
7
 Adapun proses dalam 

analisis data ini melalui prosedur sebagai berikut: 

4. Reduksi Data 

 Merangkum hal-hal pokok dalam penelitian ini, mengolah data 

yang penting atau data yang perlu dalam penelitian ini dan membuang hal 

yang tidak terkait dalam penelitian di TPQ AROFAH Gadang. 

5. Penyajian Data 

 Sebelum data disajikan, terlebih dahulu diolah dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian hasilnya 

diuraikan dan dirangkum. Sebagai penjelasan terhadap apa yang telah 

diteliti di TPQ AROFAH Gadang, melalui tahapan observasi, dan 

wawancara yang telah dibuktikah dengan hasil dokumentasi. 

6. Verifikasi 

 Setelah semua data terkumpul melalui tahapan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, maka ditarik kesimpulan dari apa yang 

telah diteliti melalui tahapan di atas yang nantinya berupa narasi dengan 

                                                           
7
 Beni Ahmad Saebani dan Kadan Nurjaman, Manajemen Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 

2013) hlm.106 
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menguraikan semua informasi serta bukti-bukti kualitatif tentang minat 

menghafal al-Qur’an beserta artinya melalui metode al-Jawarih di TPQ 

AROFAH Gadang kota Malang. 

F. Teknik Keabsahan Data 

 Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini yaitu melalui 

kredibilitas. Dalam hal ini peneliti berupaya menjamin kesahihan dalam data 

dengan mengkonfirmasikan antara data yang diperoleh dalam objek 

penelitian. Dengan maksud membuktikan terhadap yang diteliti dan sesuai 

dengan objek sebenarnya yaitu TPQ AROFAH Gadang. Dalam hal ini 

menggunakan teknik triangulasi dengan dokumen atau pendapat yang lain, 

sebagai usaha memahami data melalui berbagai sumber, subjek peneliti, cara, 

waktu, dan mencocokkan dengan hal-hal yang relevan. 

 


