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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

Ada 6 hal yang akan diuraikan pada bab 3, antara lain: 

A. Pendekatan Penelitian 

Data yang peneliti harapkan dalam penelitian ini adalah proses 

pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tahsin dan hasil pembelajaran Al-

qur’an peserta didik melalui metode tahsin. Oleh karena itu pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian 

yang didalamnya menggunakan teknik-teknik tertentu seperti observasi, 

wawancara atau interview, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya 

untuk menyajikan respons-respons dan perilaku subjek.53 Pendekatan kualitatif 

juga disebut pendekatan yang menekankan pada quality atau hal yang 

terpenting dari sifat suatu barang atau jasa, artinya makna dibalik gejala 

sosialnya yang terjadi, serta dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu 

pengembangan konsep teori.54  

Merujuk pada 2 pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan kualitas dari suatu peristiwa 

                                                           

53 Setyosari Punaji, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan, (Malang : 2010), 

hal.34 
54 Djam’an Satori, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: 2012), hal.22 
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alamiah atau gejala sosial yang terjadi, dengan mengumpulkan data melalui 

cara observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis isi. 

Pendekaan kualitatif ini jika dikaitkan dengan penelitian, maka  digunakan 

untuk mendekskripsikan, mengidentifikasi, dan mengeksplorasi tentang 

bagaimana “Pembelajaran Al-Qur’an Melalui Metode Tahsin di Kelas X SMK 

Muhammadiyah 2 Malang”. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, 

artinya sebagai jenis penelitian yang meneliti kejadian-kejadian terbaru 

berdasarkan peristiwa, dengan mendeskripsikan kejadian yang berlangsung 

serta mengamati peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.55 Menurut pendapat 

lain, studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu kasus atau fenomena 

tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk 

mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi.56 

Berdasarkan pada kedua pendapat di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa studi kasus adalah meneliti sebuah peristiwa dengan 

mengamati, mencermati, dan mendalami suatu peristiwa secara komperhensif, 

serta dilakukan bukan untuk menarik kesimpulan atau menilai, melainkan 

menjabarkan peristiwa secara alamiah. 

                                                           

55 Yin, R. K, Studi Kasus Desain dan Metode, (Depok: 2003), hal.84 
56 https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif, diakses pada tanggal 18 

oktober 2019 

https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif
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Jenis penelitian studi kasus digunakan karena terdapat sebuah kasus 

yang menarik, diantaranya karena metode tahsin jarang digunakan di sekolah-

sekolah pada mata pelajaran Al-Qur’an, dan metode tahsin yang digunakan di 

SMK Muhammadiyah 2 Malang, dilaksanakan secara terus-menerus setiap 

mata pelajaran Al-Islam. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 kota Malang, tepatnya 

di jalan Baiduri Sepah nomor 27 Tlogomas Lowokwaru, dengan nomor telepon 

0341-552857, dan email info@smkm2malang.sch.id. Adapun dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Sebagian besar siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang masih mengalami 

kesulitan dalam membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

2. Guru menggunakan metode tahsin diawal pembelajaran al Islam, metode ini 

dilakukan sebagai upaya membantu siswa untuk belajar Al-qur’an secara 

terus-menerus. 

3. Kegiatan pembelajaran dengan metode tahsin perlahan mampu menjadikan 

siswa senang dengan pembelajaran al-Qur’an, dengan pengulangan yang 

dilakukan secara bertahap, sehingga hasil dari proses pembelajaran menjadi 

lebih efektif. 
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D. Informan Penelitian 

Suatu penelitian sangat membutuhkan informan, oleh sebab itu peneliti 

memerlukan informan sebagai salah satu sumber data. Informan adalah orang 

dalam latar penelitian, sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.57 Menurut pendapat lain, 

informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam 

rangka cross check data.58 

Merujuk pada 2 pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa informan dalam 

penelitian ini adalah para siswa dan guru yang memberikan informasi mengenai 

data-data penelitian yang akan dicari, sebagai sarana mendapatkan informasi 

yang tepat dan akurat. Sedangkan informan yang akan diambil dari penelitian 

ini antara lain: 

1. Waka kurikulum SMK Muhammadiyah 2 Malang, dengan alasan karena 

Waka kurikulum sebagai pengambil kebijakan pada sekolah tersebut. 

Sedangkan data yang dibutuhkan adalah: 

a. Konsep, program, serta tujuan dari pembelajaran Al-Qur’an di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang 

b. Perkembangan program pembelajaran Al-Qur’an di SMK 

Muhammadiyah 2 Malang 

                                                           

57 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta:2008), hal. 86 
58 Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif, (Jakarta:2011), hal. 133 
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c. Upaya-upaya sekolah dalam mengembangkan kompetensi membaca Al-

Qur’an siswa. 

2. Guru Al-Islam di di SMK Muhammadiyah 2 Malang, dengan alasan karena 

guru sebagai pembina dan penanggung jawab terselenggaranya 

pembelajaran. Sedangkan data yang dibutuhkan adalah : 

a. Alasan penggunaan metode tahsin dalam pembelajaran Al-Qur’an 

b. Proses pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tahsin 

c. Kemampuan siswa dalam pembelajaran Al-Qur’an  

d. Hasil dari pembelajaran Al-Qur’an siswa melalui metode tahsin 

3. Siswa kelas X jurusan Administrasi Perkantoran, dengan alasan karena 

sebagai subjek pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an melalui metode tahsin. 

Sedangkan data yang dibutuhkan adalah : 

a. Kesan pembelajaran Al-Qur’an 

b. Perkembangan dirinya terhadap pembelajaran Al-Qur’an yang telah 

dilakukan  

 

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, antara lain:  

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dalam penelitian yang berkaitan 

dengan perilaku manusia, proses suatu kegiatan, serta gejala-gejala alam 
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yang bila diamati tidak terlalu besar.59 Menurut pendapat lain observasi 

adalah kegiatan mengumpulkan data atau keterangan dengan melakukan 

usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.60 

Berdasarkan 2 pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

observasi adalah suatu pengamatan terhadap kejadian-kejadian tertentu 

dengan mendatangi tempat yang bersangkutan secara langsung. 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan observasi partisipasi 

pasif, yaitu datang di tempat kegiatan berlangsung, disertai dengan 

pengamatan terhadap kegiatan tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.61  

Saat pengamatan di tempat kegiatan berlangsung, peneliti akan 

memperhatikan tahap-tahap yang digunakan guru dalam menggunakan 

metode tahsin, serta peneliti juga mengamati bagaimana cara guru dalam 

mengevaluasi siswa saat berlangsungnya pembelajaran maupun setelah 

pembelajaran. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran secara langsung, maksudnya agar proses pembelajaran yang 

berlangsung dapat berjalan dengan natural dan tanpa ada rekayasa, sehingga 

peneliti bisa mendapatkan data yang valid. 

Guru, dan siswa merupakan subjek-subjek yang akan diobservasi oleh 

peneliti. Sedangkan data yang diharapkan peneliti adalah: 

                                                           

59 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung:2011),  hal.203 
60 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 2014), hal. 

124 
61 Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: 2007), hal. 66 
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a. Tahapan-tahapan dari proses pembelajaran, seperti pembukaan, inti, dan 

penutup pembelajaran. 

b. Tanggapan siswa saat berlangsung hingga berakhirnya pembelajaran 

dengan metode tahsin. 

c. Jenis evaluasi yang digunakan oleh guru. 

2. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono berpendapat bahwa wawancara 

adalah pertemuan dua orang untuk saling memberikan atau bertukar 

informasi dan ide melalui proses tanya jawab pada suatu topik tertentu.62 

Pendapat lain mengatakan, bahwa wawancara adalah cara mengumpulkan 

bahan-bahan yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dengan arah 

dan tujuan yang telah ditentukan.63 

Merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa wawancara adalah kegiatan mengumpulkan atau bertukar informasi 

secara lisan yang dilakukan oleh dua orang. 

Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada beberapa subjek 

penelitian, antara lain: 

a. Waka kurikulum, dengan alasan sebagai pengambil kebijakan di 

SMK Muhammadiyah 2 malang dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan data yang dibutuhkan berupa konsep pembelajaran Al-

                                                           

62 Ibid, hal.66 
63 Masyhuri dan Zainuddin,  Metodologi Penelitian, (Bandung: 2008), hal. 95 
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Qur’an yang diterapkan di sekolah, perkembangan pembelajaran 

Al-Qur’an secara umum yang telah berlangsung, serta program-

program pembelajaran Al-Qur’an yang disiapkan untuk para siswa. 

b. Guru Al-Islam dan kemuhammadiyahan kelas X, dengan alasan 

karena sebagai pembina mata pelajaran al-Qur’an. Sedangkan data 

yang dibutuhkan berupa alasan guru ISMUBA memilih metode 

tahsin sebagai metode pembelajaran Al-‘Qur’an, tahap-tahap yang 

dilakukan guru dalam melaksanakan metode tahsin, serta hasil 

pembelajaran Al-Qur’an siswa melalui metode tahsin.  

c. Siswa administrasi perkantoran kelas X, dengan alasan karena 

sebagai sasaran pembelajaran yang berlangsung melalui metode 

tahsin. Sedangkan data yang dibutuhkan berupa respon siswa 

terhadap pembelajaran Al-Qur’an yang telah berlangsung,  

Kegiatan wawancara dengan informan akan dilakukan pada hari aktif, 

yakni setelah pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran berlangsung. 

Peneliti memilih waktu tersebut karena setelah proses pembelajaran 

berlangsung peneliti dapat memberikan pertanyaan dengan waktu yang 

cukup banyak, sehingga peneliti bisa mendapatkan data dengan sebanyak-

banyaknya.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan 

dokumen dengan tujuan sebagai bukti yang akurat.64 Menurut pendapat lain, 

dokumentasi adalah  sebuah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen sebagai bukti yang akurat dari pencatatan sumber-

sumber informasi.65 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

dokumentasi adalah sebuah catatan yang tertulis atau tercetak yang 

dikumpulkan melalui berbagai cara yang bertujuan untuk memberikan bukti 

yang akurat. 

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini  berupa: 

a. Gambar aktivitas berlangsungnya kegiatan pembelajaran Al-qur’an 

dengan metode tahsin pada kelas X Administrasi Perkantoran SMK 

Muhammadiyah 2 Malang. 

b. Gambar aktivitas wawancara antara peneliti dengan informan 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis 

penelitian studi kasus, maka teknik analisis data yang digunakan adalah 

induktif. Induktif adalah mengacu pada fakta-fakta yang bersifat khusus, 

                                                           

64 https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi diakses pada tanggal 22 agustus 2018 
65 https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi, diakses pada tanggal 18 oktober 2019 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bukti&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi
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kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan masalah yang 

bersifat umum.66 Menurut pendapat lain, induktif adalah berangkat dari 

fakta-fakta yang bersifat konkrit dan digeneralisasikan menjadi sifat yang 

lebih umum.67 

Merujuk pada 2 pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa induktif 

merupakan suatu penarikan kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus 

menuju data yang lebih bersifat umum. 

Analisis data pada penelitian kualitatif dimulai sejak mengumpulkan, 

merumuskan, dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data dilakukan 

terhadap hasil jawaban wawancara dan observasi, sampai peneliti 

memperoleh data yang kredibel. 

Prosedur dalam penelitian ini menggunakan pendapat Miles dan 

Huberman, mereka mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas. Sedangkan aktivitas dalam analisis data terdapat 3 hal, 

diantaranya: 

1. Reduksi data yaitu memilih dan merangkum hal-hal pokok dan fokus 

pada data yang penting yang akan disajikan.68 Maksudnya, jika 

dihubungkan dengan penelitian, peneliti memilih dan meringkas data-

                                                           

66 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hal. 274 
67 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: 1986), hal. 42 
68 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hal. 337 
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data yang dibutuhkan dan data yang penting supaya data yang diperoleh 

bersifat menjawab dari rumusan masalah. 

2. Penyajian data yaitu menguraikan secara singkat dan jelas hubungan antar 

bagan, kategori dan data melalui teks yang bersifat naratif.69 Dalam 

penelitin ini data yang diperoleh akan diuraikan kembali secara singkat, 

dengan deskripsi yang mudah dipahami oleh pembaca, sebagai bentuk 

penyajian data yang ringkas. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu menjawab rumusan masalah 

dengan bukti-bukti yang kuat yang dirumuskan sejak awal .70 dalam hal 

ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, 

tujuannya agar penelitian ini mendapat kesimpulan yang valid sesuai 

dengan hasil data yang didapatkan. 

 

                                                           

69 Ibid, Sugiyono, hal.337 
70Ibid, Sugiyono, hal.337 

 


