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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan data yang diperlukan peneliti, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. kualitatif  adalah metode penelitian 

yang meneliti kondisi sosial, yang mana peneliti adalah instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data, analisis data, dan hasil penelitiannya ditekankan 

secara generalisasi.80 Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, hubungan, aktivitas, situasi,  pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok.81 

Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

kualitatif adalah rangkaian kegiatan untuk menganalisis 

fenomena,peristiwa, aktivitas sosial,sikap yang secara individual maupun 

kelompok. Dalam hal ini peneliti mengamati tentang Implementasi 

pembelajaran Al-Qur’an dengan Metode Ummi di SMP Ar-Rohmah Putri 

Boarding School Malang. 

 

 

                                                             
80 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung:Alfabeta,2006), hal 15 
81NanaSyaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya,2005) hal 60  
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2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu menurut Bogdan dan Taylor mengartikan 

deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan dari data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari informan yang 

diamati.82 Sedangkan Pendapat Winarno Surakhmad mengatakan 

penelitian deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menganalisa data yang 

dialami, suatu kegiatan, pandangan, sikap atau proses yang sedang 

berlangsung, dan kecendrungan yang nampak. 83 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka yang di fokus dari 

penelitian deskriptif adalah data yang berupa kata-kata atau dari informan 

yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang 

mengenai Implementasi pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi, 

kelebihan pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi, dan hasil akhir 

pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi pada siswi kelas VII di 

SMP Ar-Rohmah Putri  Boarding school Malang. Dengan demikian 

peneliti melaksanakan pencarian data sedalam-dalamya.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang peneliti tentukan adalah SMP Ar-Rohmah Putri 

Boarding Scholl Malang, yang beralokasi di Jl. Raya Jambu No.01 

                                                             
82 Lexy J. Moleong, Metodologi Kualitataif (Bandung:2008), hal. 4 
83 Ibid hal 5 
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Sumbersekar Dau-Malang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada 

beberapa pertimbangan yang diperoleh peneliti, yaitu:  

1. Menerapkan konsep pendidikan berbasis Tauhid dengan sistem “Boarding 

School” 

2. Menerapkan pembelajaran Al-Qur’an dengan metode ummi  sesuai dengan 

kaidah tajwid, dan makhorijul huruf yang menggunakan nada-nada dalam 

membaca Al-Qur’an 

3. Memahami dan menguasai materi pelajaran  ilmu syar’i yang meliputi: 

Aqidah, Tafsir, Hadits, Fiqih dan Akhlaq 

4. Memiliki hafalan dan pemahaman Al-Qur’an 10 juz dan 30 juz (bagi kelas 

khusus) 

 

C. Informan Penelitian   

Ada dua pendapat yang diuraikan pada bagian ini, yaitu pengertian 

Informan  Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.84Sedangkan 

menurut Prastowo Andi informan adalah orang yang benar-benar mengetahui 

permasalahan yang diteliti, orang yang menguasai dan memahami data, 

informasi, ataupun fakta dari suatu objek peneliti.85 Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa informan adalah orang yang 

                                                             
84Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2010), hal. 97 
85Prastowo Andi. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. 

(Yogyakarta: Diva Press,2010) hal 147 
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memberi informasi dari kondisi latar belakang penelitian. Sedangkan, yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepala    sekolah,    sebagai   pengambil   kebijakan  yang   ada  di   SMP  

Ar-Rohmah Putri Boarding School Malang, termasuk menentukan metode 

ummi sebagai pembelajaran Al-Qur’an. Sedangkan data yang akan 

diperoleh   dari  peneliti   adalah:  sejarah   sekolah,  sejarah   pembelajaran  

Al-Qur’an dengan metode Ummi, dan kelebihan pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode ummi  

2. Ustadzah, peneliti mengambil informan ustadzah sebagai pengajar metode 

Ummi pada siswi SMP Ar-Rohamah Putri Malang, sebab peran ustadzah 

memiliki arti penting dalam mengetahui proses pembelajaran metode 

Ummi secara langsung terhadap siswi-siswinya. Sedangkan data yang 

peneliti ingin peroleh adalah implementasi pembelajaran Al-Qur’an 

dengan menggunakan metode ummi, dan kelebihan metode ummi yang 

diterapkan di SMP Ar-Rohmah Putri Boarding School  Malang.  

3. Siswi, siswi yang dijadikan subyek  pembelajaran Al-Qur’an di kelas VII 

H karena siswi  diajarkan materi pembelajaran metode ummi dan siswi 

akan mendapatkan dampak hasil pembelajaran tersebut. Sedangkan yang 

peneliti ingin peneliti peroleh  yaitu untuk mengetahui pengalaman siswi 

ketika pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi, kelebihan dan 

hasilnya dalam pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi. 

 

 



 

47 
 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Observasi  

Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.86 

Sedangkan pendapat lain mengatakan metode observasi adalah metode 

pengamatan  suatu objek yang diteliti  secara langsung maupun tidak 

langsung dengan melibatkan semua indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, pembau, perasa untuk memperoleh data yang harus 

dikumpukan87  

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

observasi adalah penelitian secara sistematis yang mengamati secara 

langsung dan tidak langsung untuk memperoleh tujuan tertentu. Observasi 

juga bisa dilaksanakan hanya sesaat atau bisa berulang-ulang hingga data 

yang dinginkan dapat diperoleh. Sedangkan data yang ingin didapatkan 

dari observasi adalah:  

a. Kepala sekolah, karena sebagai pemimpin di SMP Ar-Rohmah Putri 

Boarding School Malang. Sedangkan data yang ingin diperoleh adalah 

respon dari kepala sekolah mengenai pembelajaran Al-Qur’an dengan 

metode Ummi 

                                                             
86 Nurul Zuriah, Penelitian Tindakan, ( Malang: Bayumedia Publishing, 2003) hal 122 
87Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Praktik, 

(Yogyakarta:Calpulis, 2015), hal. 37 
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a. Ustadzah, karena  menjadi tokoh utama dalam pembelajaran  Al-Qur’an 

dengan metode Ummi yang lebih mengetahui proses pembelajaran di 

kelas   sekaligus   menjadi   orangtua   kedua   di  lingkungan   SMP Ar 

Rohmah Putri Boarding School. Sedangkan data yang peneliti ingin 

peroleh adalah penerapan metode Ummi dalam pembelajaran Al Qur’an 

dan kelebihan metode Ummi yang di terapkan SMP Ar-Rohmah Putri 

Boarding School Malang. 

b. Siswi, karena  siswi mengikuti pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi, 

dan siswi belajar secara langsung tentang sistem mengajar dari 

Ustadzah. Sedangkan data yang peneliti ingin peroleh adalah fasilitas 

yang digunakan Ustadzah dalam proses mengajar dan respon dari siswi 

mengenai pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi.  

2. Metode Wawancara  

 Metode wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi  dari seorang 

lainnya dengan mengajukkan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 

tertentu.88  

Sedangkan pendapat lain mengatakan metode wawancara 

(interview) adalah  percakapan dengan maksud tujuan tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwa 

wancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

tersebut.89 

 

                                                             
88 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) 

hal 180 
89 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2013) hal. 186 
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Dari kedua pendapat tersebut  dapat disimpulkan bahwa metode 

wawancara adalah komunikasi antara pewawancara dan terwawancara 

untuk tanya jawab garis besar pokok-pokok yang dirumuskan, bertukar 

pikiran, dan untuk melaksanakan tujuan tertentu saja baik secara langsung 

dan tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara 

kepada: 

a. Kepala sekolah, sebagai pengambil kebijakan yang ada di SMP Ar 

Rohmah Putri Boarding School Malang, termasuk menentukan 

metode Ummi sebagai pembelajaran Al-Qur’an. Sedangkan data yang 

akan diperoleh dari peneliti adalah:  sejarah  sekolah, sejarah  

pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi, dan kelebihan 

pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi  

b. Ustadzah, orang yang berperan secara langsung serta menjadi bagian 

dalam proses pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi dan mengetahui 

kualitas bacaan siswi dengan menggunakan metode Ummi. Sedangkan  

data  yang  peneliti  ingin peroleh  adalah penerapan  pembelajaran      

Al-Qur’an dengan menggunakan metode ummi, kelebihan 

pembelajaran Al-Qur’an metode Ummi dan hasil akhir pembelajaran 

Al-Qur’an dengan metode Ummi.  

c. Siswi, karena menjadi subyek pembelajaran di kelas yang mengetahui 

secara langsung proses pembelajaran di kelas. sedangkan data yang  

peneliti ingin peroleh adalah fasilitas dan  evaluasi pembelajaran Al-
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Qur’an terhadap materi yang diberikan Ustadzah  dengan 

menggunakan metode Ummi.  

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik menganalisis 

dokumen–dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, 

dokumen yang dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. 90 

Pendapat lain mengatakan metode dokumentasi adalah metode yang 

berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau 

organisasi maupun dari perorangan.91Dari dua pengertian diatas dapat  

disimpulan bahwa dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data 

yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data secara 

tertulis maupun dengan gambar-gambar dan dokumen lainnya.  

Dalam penelitian ini  dokumentasi diperlukan  untuk memperoleh 

data nilai siswi, yaitu: 

a. Hasil pembelajaran Al-Qur’an dengan metode Ummi  

b. Dokumentasi yang berhubungan dengan  jumlah siswi atau jumlah 

Ustadzah 

c.  Foto aktifitas proses pembelajaran  SMP Ar-Rohmah Putri Boarding 

School Malang. 

  

                                                             
90Nana Syaodih Sukmadinata, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2005) hal 222 
91Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang, UMM Press, 2004), hal. 72 
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E. Teknik Analisa Data 

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dekriptif kualitatif  

menurut pendapat Bogdan dan Taylor adalah penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif  berupa kata-kata secara tertulis atau lisan. 92 pendapat lain 

deskriptif kualitatif menurut Emzir adalah data yang dikumpulkan lebih 

berbentuk kata-kata atau gambar dari pada angka. 93 Dapat disimpulkan dari 

kedua pendapat tersebut,  deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian 

untuk memperoleh data deskriptif secara lisan, gambar yang lebih  utama dari  

pada angka yang bertujuan mendeskripsikan fenomena yang ada dan lebih 

memperhatikan karakteristik dan keterkaitan antar kegiatan. 

Sedangkan dalam menganalisa data menggunakan pendapat  Miles 

dan Huberman, dengan langkah-langkah dalam pengolah data,sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses dari pemilihan, oleh karena itu untuk 

melakukan redusi data yakni pengabstrakan,  penyederhanaan, 

transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan.94 

Jadi peneliti akan mereduksi data yang di dapatkan dari hasil  abstrak 

catatan lapangan,observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

                                                             
92 Aprinus Salam, Oposisi Sastra Sufi (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), hal. 18. 
93 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2010), hal. 3 
94 Miles dan Huberman. Analisi Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode 

Baru, (Jakarta: UIP,1992) hal.16 



 

52 
 

berhubungan dengan proses penerapan pembelajaran Al-Qur’an dengan 

metode dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan fokus 

pada hal-hal yang penting serta membuang yang tidak perlu 

2. Display Data 

Setelah data direduksi, kemudian selanjutnya display data (penyajian 

data) menyajikan sekumpulan informasi tersusun memberikan penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan.95  

Jadi peneliti akan mengumpulkan hasil penelitian yang sesuai 

dengan permasalahan masing-masing kemudian disajikan, seperti data 

yang berhubungan dengan penerapan dan hasil pembelajaran Al-Qur’an 

dengan metode Ummi sampai pada hasil akhir pembelajaran Al-Qur’an 

melalui bacaan metode Ummi. 

3. Menarik Kesimpulan 

Pada tahap ini, penarikan kesimpulan data yang sudah terkumpul 

dari hasil penelitian, kesimpulan ini berarti usaha untuk mencari atau 

memahami arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat atau 

proposisi. 96 

Jadi dalam langkah akhir  penelitian ini memberikan jawaban 

rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi pembelajaran Al-Qur’an, 

bagaimana kelebihan  pembelajaran Al-Qur’an dengan  metode ummi dan 

bagaimana hasil pembelajaran Al-Qur’an dengan  metode ummi dan. 

Penarikan kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian belangsung. 

                                                             
95Ibid.Hal 17  
96Ibid. Hal 19 


