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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis  Penelitian 

1. Pendekatan 

  Mengacu pada data penelitian yang di butuhkan, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menguraikan 

temuan-temuan di lapangan. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis 

penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh dari 

alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantitatif lainnya.
23

 Sedangkan 

Menurut Maleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilakan data deskriptif baik berupa kata-kata atau lisan dari orang–

orang atau perilaku yang diamati.
24

 Dua pengertian di atas dapat di 

simpulkan bahwa Penelitian Kwalitatif merupakan penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang tidak di dapat dari alat-alat prosedur 

statistic. Peneliti dapat menggambarkan secara jelas tentang peristiwa dan 

permasalahan yang timbul pada Implementasi Pembelajaran Al-Qur‟an 

dengan metode Wafa pada Kelas V di SDI Mohammad Hatta Malang. 

 

 

                                                           
23

 Ruslam Ahmadi, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014), 

hal. 15 
24

 Lexy Moleong , Metode penelitian kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 

2006) hal .4 
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2. Jenis Penelitian 

Dengan memperhatikan pendekatan penelitian ini menggunakan 

kualitatif, maka jenis penelitian ini menggnakan deskriptif yaitu penelitian 

yang bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta 

yang ditemukan dilapangan, bersifat ferbal, kalimat-kalimat, fenomena-

fenomena, dan tidak berupa angka-angka.
25

 Kirk dan Miller mendefinisikan 

penelitian kualitatif deskriptif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.
26

 Deskriptif berarti 

penggambaran atau pemaparan data sesuai dengan kenyataan yang ada dan 

apa adanya. Jadi kualitatif deskriptif bermakna penelitian yang berupaya 

menggambarkan keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan kenyataan 

yang didapat dalam penelitian. 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi 

  Lokasi penelitian menjasi suatu keharusan dalam melakukan 

penelitian, untuk menggali dan mencari informasi dan mendapatkan data 

sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di 

                                                           
25

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial dan Format-format Kualitatif-Kuantitatif, 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 48 
26

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1995), hlm.3 
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SD Islam Mohammad Hatta yang beralamat di Jl. Simpang Flamboyan No. 30 

Lowokwaru Malang, dengan alasan: 

a. Dari hasil observasi pertama yang di lakukan oleh peneliti 

memperlihatkan padatnya jadwal ke- Agamaan siswa. 

b. Kegiatan harian yang di jadwalkan SDI Mohammad Hatta dalam 

menunjang keagamaan siswa sangat berfariasi, seperti Sholat dhua, 

sholat dhuhur berjamaah, kultum, dan Belajar Mambaca Al-qur‟an 

Dengan Metode Wafa.  

c. Antusiasme orang tua murid dalam menyekolahkan anak mereka 

SDI Mohammad Hatta. Sehingga menarik minat Peneliti untuk 

Melakukan Penelitian di Lembaga pendidikan tersebut. 

 

 2. Subjek / Informan pendukung penelitian 

Penelitian ini memanfaatkan beberapa Informan yang dapat 

digunakan untuk mendukung tercapainya hasil penelitian yang lebih valit. 

Secara definisi informan adalah orang yang memberikan informasi atau 

orang yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi data 

(narasumber).
27

 Sedangkan moleong mendefinisikan informan dengan 

sedikit berbeda, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. 

                                                           
27

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : 2007). hal. 432. 
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Dengan demikian informan adalah orang yang menjadi sumber 

untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan. 

Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksud adalah: 

a. Kepala Sekolah SDI Mohammat Hatta Malang, dengan alasan kepala 

sekolah merupakan pemegang Kebijkan di lembaga pendidikan 

tersebut. Selain itu kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya atas 

berjalannya SDI Mohammat Hatta Malang, sedangkan data yang ingin 

di dapat mengenai latar belakang sekolah dan prosses berjalannya 

lembaga pendidikan. 

b. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum, karna beliau merupakan orang 

yang berperan langsung dalam merumuskan kurikulum skolah serta 

bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap proses pembelajaran. 

Sedangkan data yang ingin di peroleh mengenai program kerja Waka 

Kurikulum dalam pembelajaran Al-Qur‟an Metode Wafa dan kendala 

yang dihadapi. 

c. Guru Al-Qur‟an kelas V karena Merupakan orang yang terjun secara 

langsung dalam pembelajaran Al-Qur‟an Menggunakan Metode Wafa. 

Data yang ingin diperoleh tentang upaya –upaya yang dilakukan dalam 

bekerja sama dengan wakil kepala bidang kurikulum dalam hal 

pembelajaran Al-Qur‟an dan kendala yang dihadapi. 

 

d. Teknik Pengumplan Data 

Ada beberapa teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data, yaitu : 
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1. Observasi 

Suharsimi Arikunto memberi pengertian tentang observasi sebagai 

“metode ilmiah dengan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang diselidiki”.
28

 Sedangkan Sugiyono menambahkan 

Metode observasi digunakan bila obyek penelitian bersifat perilaku manusia, 

proses kerja, gejala alam, responden kecil.
29

 Dari dua pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa observasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung maupun tak 

langsung kepada objek dan memungkinkan untuk melihat dan mengamati 

sendiri, kemudian mencatat kejadian yang terjadi sebenarnya. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung 

maupun tidak langsung dari: 

a. Waka Kurikulum, data yang ingin di peroleh berupa hasil aplikasi dari 

Implementasi Pembelajaran Al-Qur‟an Metode Wafa. 

b. Guru Al-Qur‟an Metode Wafa Kelas V, data yang ingin peroleh berupa 

proses pembelajaran Al-Qur‟an Menggunakan Metode Wafa. 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan 

                                                           
28

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal 57. 
29

 Sugiyono, penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D,( Bandung: Alfabeta), 2009, hal 121. 
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pedoman (guide) wawancara.
30

 Sedangkan Sugiyono mengatakan, 

wawancara merupakan teknik pengumpulan data, bila peneliti 

mengetahui secara pasti tentang informasi yang akan diperoleh.
31

 

Sehingga dari dua pandangan ahli diatas dapat disimpulkan, 

Wawancara merupakan proses pencarian data secara langsung kepada 

objek penelitian yang mana peneliti mengetahui secara pasti informasi 

yang akan diperoleh. 

Objek penelitian yang di maksud adalah: 

a. Kepala sekolah, Karna beliau merupakan pemengang kebijakan 

tertinggi di SDI Mohammat Hatta Malang, data yang ingin di peroleh 

berupa kebijakan yang di keluarkan dalam menunjang pembelajaran  

Al-Qur‟an Menggunakan Metode Wafa. 

b. Waka Kurikulum, beliau merupakan orang yang berperan langsung 

dalam manajemen Kurikulum. data wawancara yang ingin di dapat 

oleh peneliti berupa implementasi manajemen kurikulum 

Pembelajaran Al-Qur‟an Metode Wafa. 

c.  Guru Al-Qur‟an  kelas V, karena beliau merupakan orang yang 

berperan secara langsung dalam pembelajara Al-Qur‟an dengan 

menggunakan Metode Wafa, data yang ingin di dapat berupa proses 

pembelajaran dan kerjasama yang di lakukan dengan bidang 

kurikulum. 

                                                           
30

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: 2001), hal. 133. 
31

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, (CV Alfabeta, Bandung, 

2011), hal. 233 
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Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model wawancara tak terstruktur yaitu “wawancara yang dilaksanakan 

secara bebas, kebebasan tidak terlepas dari pokok permasalahan yang 

akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya 

oleh pewawancara”.
32

 Pilihan menggunakan wawancara tak terstruktur 

ini karena mempertimbangkan peneliti ingin mengungkapkan 

pengertian suatu peristiwa, situasi atau keadaan tertentu.
33

  

 

 3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang ada dan mempunyai hubungan dengan 

tujuan penelitian.
34

 Sedangkan menurut Anas Sujono Metode 

dokumentasi yaitu sekumpulan data yang terbentuk tulisan seperti 

dokumen, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan 

sebagainya.
35

 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data Seperti 

data program kerja Waka Kurikulum dalam Pembelajaran Al-Qur‟an 

Menggunakan Metode Wafa, data guru Al-Qur‟an Metode Wafa, data 

jumlah siswa, letak geografis, struktur organisasi sekolah, sarana prasarana 

                                                           
32

 Ibid ,hal 135 
33

 Lexy J.Moleong , Metodelogi  penelitian kualitatif,  (PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2007), hal .191 

 

Anas Sudijono,Pengantar Statistik Pendidikan,(Jakarta:PT.Raja GrafindoPersada 1990), 

hal. 56. 
35

 Suharsisimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990) hal. 75 
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dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian di SDI 

Mohammad Hatta. 

 

e. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian, 

mengamati dan menguraikan dari data yang di peroleh di lapangan untuk 

mendapatkan data yang lebih maksimal.  

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorgan-

isasikannya kedalam suatu pola kategori dan satuan ukuran dasar.
36

 Tujuan 

analisis data dalam suatu penelitian menurut Marzuki adalah untuk 

menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu 

data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.
37

 Sehingga teknik analisa 

data merupakan proses pengelolaan data berdasarkan klarifikasi 

pembagiannya sehinnga dapat dengan mudah untuk di fahami. 

Teknik analisa data yang akan di gunakkan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisa data di lapangan model Miles dan Muberman, yakni 

analisa data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
38

 

Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk teks naratif 

sebagai hasil penemuan. Mula-mula penelitian akan melakukan reduksi 

                                                           
36

 Lexy J. Moleong,Op.Cit., hal. 161. 
37

 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta:Ekonisia, 1983), hal. 87. 
38

 Suyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabetacv, 

2011) hal .246 
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data, dimana data yang diperoleh secara melimpah akan di pilih berdasarkan 

kategori dan konsep tertentu. Hasil dari reduksi data tersebut, kemdian akan 

disajikan secara deskriptif  untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas 

dan mudah dipahami tentang persoalan penelitian yang diteliti. Setelah itu 

peneliti akan menarik kesimpulan   sebagai hasil penelitian . 

Hasil penelitian yang telah diperoleh tersebut tidak dinggap sebagi 

hasil final, akan tetapi diuji keabsahannya terlebih dahulu. Adapun 

Prosedur yang akan digunakan untuk melacak atau membuktikan 

kebenaran data Peneliti menggunakan triangulasi. Adapaun macam-macam 

dan triangulasi adalah: 

1. Triangulasi sumber, maksudnya membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

2. Tringaulasi metode, dalam triangaulasi metode dua strategi yaitu : 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpualan data. 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. 

c. Triangulasi peneliti maksudnya memanfaatkan peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 
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d. Triangulasi teori maksudnya membandingkan teori yang 

ditemukan berdasarkan kajian lapangan dengan teori yang telah ditemukan 

para pakar.
39

 

Adapun teknik triangualasi dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber, dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh informasi perlu 

diadakan pengecekan kembali antara satu informan dengan informan yang 

lain sehinga dapat memperoleh informasi yang benar-benar valid. Informasi 

yang diperoleh dari narasumber.  
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 Moleong ,Metodelogi penelitian kualitatif (Bandung :PT Remaja Rosdakarya,2000) 

hal.330 


