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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini termasuk 

dalam penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif merupakan suatu 

penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Dalam studi pendidikan, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk 

memahami berbagai fenomena perilaku pendidik, peserta didik dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran.1 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan 

memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukan pengaruh antara 

berbagai variabel.2 Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk mencari tau bagaimana upaya orang tua dan guru 

menanamkan cinta anak pada al-Qur’an di Ats Tsurayya Tahfidz Kids Malang. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Ats Tsurayya Tahfidz Kids Malang yang 

berlokasi di Perum Puncak Dieng Eksklusif FF 12 A Malang. Alasan memlih 

                                                             
1 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling (rev. ed,; Jakarta, 2002), hal. 

3. 
2 Ridwan, Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: 2014), hal. 65. 
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sekolah tersebut adalah karena Ats Tsurayya merupakan salah satu sekolah 

tahfidz untuk anak-anak di Kota Malang dengan peminat santri yang relatif 

banyak dan kualitas hafalan yang bagus. Sebelum menjadikan anak santrinya 

menjadi para penghafal al-Qur’an tentunya diperlukan terlebih dahulu untuk 

menanamkan cinta anak pada al-Qur’an. Hal tersebut juga sesuai dengan misi 

yang dimiliki Ats Tsurayya. Misi tersebut adalah “Menumbuhkan rasa cinta 

kepada Allah, Rasulullah dan al-Qur’an sejak dini, mencetak penghafal al-

Qur’an sejak dini, dan menjadikan al-Qur’an basis utama pendidikan keluarga”. 

C. Informan  Penelitian 

Informan adalah orang yang menjadi informasi atau orang yang menjadi 

sumber data dalam penelitian (narasumber). Pendapat lain dikatakan bahwa 

informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi penelitian.3 Sehingga dengan demikian informan merupakan 

sumber yang digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi yang 

dibutuhkan. Informan dalam penelitian ini adalah, 

1)  Orang tua / Walisantri Ats-Tsurayya Tahfidz Kids Malang, tujuannya 

adalah untuk mengetahui informasi yang terkait dengan upaya orangtua 

dalam menanamkan cinta anak pada al-Qur’an. Peneliti mengambil 

informan sebanyak 1 walisantri dari santri unggulan  sebagai perwakilan di 

setiap kelasnya, sehingga total ada 1 x 3 kelas = 3 orangtua / walisantri 

2) Guru / asatidz Ats-Tsurayya Tahfids Kids Malang, tujuannya adalah untuk 

mengetahui informasi yanga terkait dengan upaya guru dalam menanamkan 

cinta anak pada al-Qur’an. Peneliti mengambil 1 informan dari setiap kelas, 

sehingga total ada 1 x 3 kelas = 3 guru / asatidz  

                                                             
3 Lexy Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 2010), hal. 97. 
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3) Kepala  Sekolah Ats Tsurayya Tahfidz Kids, tujuannya adalah untuk 

mengetahui kebijakan-kebijakan sekolah yang telah dibuat berkaitan 

dengan upaya menanamkan cinta anak pada al-Qur’an. 

D. Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1) Observasi 

   Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan.4 Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipasi pasif, 

jadi peneliti hanya datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

   Guna memperoleh data melalui pengamatan, hal-hal yang 

diamati dalam penelitian ini adalah: 

a. Anak/Santri Ats Tsurayya Tahfidz Kids, peneliti mengamati hal-hal yang 

dilakukan anak dalam kelas, meliputi: ketika anak memasuki kelas, 

dalam proses menghafal, ketika berinteraksi dengan temannya, sampai 

kelas berakhir. 

b. Guru/Asatidz Ats Tsurayya Tahfidz Kids, peneliti mengamati hal-hal 

yang dilakukan guru dalam kelas dari awal sampai akhir direkam untuk 

mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh guru dalam 

menanamkan cinta anak pada al-Qur’an, hal ini juga sebagai bukti 

                                                             
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 2015), hal. 322. 
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adanya kesesuaian ataukah tidak antara hasil wawancara guru dengan 

apa yang dilakukan guru saat di kelas. Durasi observasi yang dilakukan 

peneliti selama 2 pertemuan dalam setiap kelasnya, sehingga durasi total 

untuk observasi seluruhnya adalah 6 pertemuan. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi.5 Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, jadi peneliti telah 

mempersiapkan instrument wawancara sebelum dilaksanakan wawancara. 

Instrumen wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan 

wawancara. 

Wawancara dalam  penelitian ini ditujukan kepada: 

a. Orangtua / Walisantri Ats Tsurayya Tahfidz Kids, hal-hal yang 

ditanyakan terkait dengan upaya orangtua dalam menanamkan cinta 

anak pada al-Qur’an. 

b. Guru / Asatidz Ats Tsurayya Tahfidz Kids, hal-hal yang ditanyakan 

terkait dengan upaya guru dalam menanamkan cinta anak pada al-

Qur’an. Upaya tersebut dapat berupa verbal (omongan), tindakan / 

perilaku, kebijakan atau himbauan, nasehat, motivasi, pemberian 

contoh, teguran, peringatan, reward (pemberian hadiah) dan 

punishment (hukuman). 

                                                             
5 Ibid, hal. 317-318. 
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c. Kepada Sekolah Ats Tsurayya Tahfidz Kids, hal-hal yang ditanyakan 

antara lain adalah terkait aktifitas guru/asatidz yang dilakukan dalam 

upaya menanamkan cinta anak pada al-Qur’an, serta dukungan kepala 

sekolah terhadap upaya tersebut.  

Langkah-langkah dalam wawancara untuk mengumpulkan data 

pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: pertama, menetapkan kepada siapa 

wawancara dilakukan, kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan 

menjadi bahan pembicaraan, ketiga, mengawali atau membuka alur 

wawancara, keempat, melangsungkan alur wawancara, kelima, 

mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, keenam, 

menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, ketujuh, 

mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.6 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik 

dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.7 Pada teknik 

dokumentasi ini, peneliti akan mengambil data-data sekolah, meliputi: 

sejarah sekolah, data guru, data santri, kurikulum pembelajaran, foto, dan 

lain-lain. 

 

 

 

                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 2015), hal. 322. 
7 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: 2016), hal. 176-177. 



 

37 
 

E. Analisis Data 

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah 

melakukan analisis data. Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

diinformasikan ke orang lain.8 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung terus menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. 

Aktifitasnya terdiri dari tiga langkah yaitu; 

1. Data reduction 

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang poko, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta 

membuang hal-hal yang tidak perlu.9 Pada penelitian ini, setelah data 

diperoleh maka data akan diolah lagi dan diambil data yang penting untuk 

dimasukkan ke dalam hasil penelitian. 

2. Data display 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan dan sejenisnya agar memudahkan peneliti memahami 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal yang telah 

dipahami.10 Setelah data diolah maka tahap selanjutnya data akan disajikan 

dalam bentuk uraian singkat / rangkuman agar mudah dipahami. 

 

                                                             
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : 2015), hal. 334. 
9 Ibid, hal. 338-340. 
10 Ibid, hal. 341-344. 
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3. Conclusion drawing/verification 

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal harus disesuaikan dengan 

bukti yang valid dan konsisten, sehingga dapat menentukan kesimpulan 

tersebut kredibel atau tidak.11 Setelah data diolah dan dirangkum, maka tahap 

selanjutnya adalah tahap pengujian data yang valid dan terpercaya disertai 

bukti-bukti yang didapat selama penelitian. Peneliti menggunakan 

triangulasi dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari 

beberapa sumber sehingga diperoleh data yang absah. 

 

                                                             
11 Ibid, hal. 345. 


