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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Pendidikan Al-Qur’an Baiturrahmah 

yang berada di wilayah Jln Cilengkrang I No I Rt01 Rw 03 Kelurahan Palasari 

Kecamatan Cibiru Kodya Bandung. TPQ Biturrahmah merupakan lembaga 

pendidikan yang memberi pelayanan pendidikan bagi usia SD dan SMP yang 

merupakan pendidikan yang berbasis agama terutama dalam pembelajaranya 

tentang keagamaan. Selain itu lokasi bangunan yang strategis di mana letaknya di 

daerah pemukiman penduduk dan jauh dari keramaain kendaraan,  Hal tersebut 

yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai upaya tutor dalam 

meningkatkan minat belajar selama proses pembelajaran. 

Subjek penelitian ini merupakan orang dalam pada latar belakang penelitian, 

menurut Arikunto ( 2006:145) bahwa: 

“Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jika 

kita bicara tentang subjek penelitian sebetulnya kita bicara tentang unit 

analisis, yaiti subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti. 

Dalam penelitian ini, responden adalah orang yang diminta keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat.” 

Penentuan subjek penelitian ditentukan  secara purposive, yaitu subjek 

penelitian ditentukan terlebih dahulu sebelum kelapangan. Hal tersebut 

berdasarkan pada pertimbangan bahwa subjek penelitian yang telah ditetapkan 

tersebut dapat dipercaya untuk memberikan data yang akurat. Selama 

pengumpulan data di lapangan, peneliti intensif melakukan interaksi dan 

komunikasi dengan subjek penelitian, baik dilakukan dengan cara berdialog, 

berdiskusi, dan pengamatan secara langsung. 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 orang terdiri dari pengelola TPQ 

sebagai triangulan, yaitu Rohmah. Dua orang pendidik, yaitu Itoh dan Nining 

Yuatiningsih, orang yang dianggap dapat dipercaya untuk menjadi sumber data 
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yang akurat sebagai informan utama. Adapun alasan peneliti memilih subyek 

penelitian yang dijadikan informan adalah sebagai berikut : 

1. Subyek sudah lama aktif dan intensif dalam kegiatan pembelajaran di TPQ 

Baiturrahmah. 

2. Subyek memiliki waktu yang cukup untuk dimintai keterangan atau informasi. 

3. Subyek aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola di 

TPQ Baiturrahmah. 

4. Subyek sudah banyak terlibat dalam kegiatan anak. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian merupakan proses dengan serangkaian yang dilakukan secara 

sistematis dan terencana agar dapat memecahkan masalah atau menjawab 

terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti 

terlebih dahulu menyusun rancangan atau desain yang diuraikan sebagai berikut:  

a. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap pra lapangan terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh 

peneliti diantaranya a) menentukan fokus penelitian, b) menentukan paradigma 

penelitian yang sesuai dengan keadaan lapangan. Setelah menentukan fokus 

penelitian yang ada di lapangan, maka peneliti menggali landasan teori dari 

berbagai sumber informasi dan kemudian membangun paradigma penelitian yang 

sesuai dengan permasalahan sehingga peneliti yakin terhadap kebenarannya 

karena teori yang dibangun saling berkaitan erat dengan paradigma yang 

dikembangkan, c) menentukan tempat penelitian dan menentukan sumber data. 

Berkaitan dengan fokus penelitian, maka peneliti melakukan pendekatan pada 

sumber-sumber yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang dikaji. 

Oleh karena itu, peneliti menentukan sumber data primer yang terdiri pihak-pihak 

yang terlibat dalam proses kegiatan belajar di TPQ Baiturrahmah         

Sedangkan sumber data sekunder berupa bacaan dan berbagai macam sumber 

lainnya untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah 

dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, d) menyusun rancangan 

penelitian yang biasa disebut proposal penelitian yang kemudian dikonsultasikan 
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kepada dosen pembimbing, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perijinan 

kepada pihak yang berwenang untuk mengadakan penelitian. Setelah itu peneliti 

melihat keadaan lapangan dan mempersiapkan perlengkapan penelitian,e) 

mengembangkan instrument penelitian dan merencanakan pengumpulan data serta 

pencatatannya. 

b. Tahap Kegiatan Lapangan 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah a) memahami latar 

penelitian dan mempersiapkan diri. Peneliti mengklarifikasikan subyek penelitian 

yang disesuaikan denganalat pengumpul data, peneliti berusaha untuk 

menyesuaikan diri dengan karakteristik lapangan, menciptakan suasana yang 

penuh keakraban dengan subyek penelitian, b) mengadakan wawancara dan 

observasi kepada pengelola, tutor dan mengenai pelaksanaan pembelajaran dan 

kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua dalam pembelajaran di TPQ 

Baiturrahmah. 

c. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan tringulasi data pengecekan atau pemeriksaan 

data agar diperoleh keabsahan data, dimana informasi yang diperoleh dari satu 

sumber dengan menggunakan triangulasi untuk membandingkan tingkat 

kesahihan data dengan kenyataan yang sebenarnya dan menyusun laporan hasil 

penelitian dan menggandakan laporan yang telah disusun. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode merupakan cara untuk mencaai tujuan. Metode penelitian sangat 

diperlukan sebagai pedoman maupun acuan untuk mencapai hasil penelitian yang 

sesuai dengan harapan. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:131): “Metode 

penelitian adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan setelah 

penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan  penyelidikan 

serta dari situasi penyelidikan.” 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Adapun alasan pemilihan  metode ini adalah masalah yang diteliti 
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dalam penelitian ini merupakan masalah yang sedang berlangsung. Selain itu, data 

hasil penelitian ini akan disajikan secara naratif. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bahwa pendekatan tersebut 

memiliki kesesuaian dengan fokus penelitian yang pada hakikatnya ingin 

melakukan eksplorasi pada objek penelitian atau memperoleh gambaran secara 

mendalam tentang fokus masalah dalam penelitian ini. 

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah sebagai 

berikut : 

1. Sumber data merupakan situasi yang alami bukan rekayasa. 

2. Bersifat deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka. Selain itu penelitian ini lebih mementingkat proses 

dibandingkan hasil. 

3. Pada saat pengumpulan data di lapangan peneliti berperan sebagai instrument 

penelitian dan ikut serta pada situasi dan kegiatan yang terjadi. Subjek yang 

diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti. 

4. Dilakukan triangulasi data, yaitu data dari satu pihak di cek kebenarannya 

dengan data yang diperoleh dari sumber lain. 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

maka diuraikan pengertian istilah dalam penjelasan berikut : 

1. Upaya tutor 

(Menurut kamus bahasa Indonesia Pusat  Bahasa Depdiknas ) adalah suatu 

ikhtiar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencari solusi dari 

permasalahan yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi, dengan demikian 

upaya adalah suatu ikhtiar atau untuk memecahkan suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari keinginan atau dorongan keinginan terhadap sesuatu yang juga 

mempunyai arti usaha seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan 

tidak berhenti sebelum tercapai tujuan tersebut sehingga orang tersebut 

mengalami pembaharuan lebih baik dari hari kemarin  
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Upaya tutor menurut penulis adalah sebuah upaya yang dilakukan tutor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk dapat meningkatkan minat anak 

yang saat pembelajaran agar dapat membangkitkan gairah anak saat belajar.  

Metode yang sesuai dengan kondisi anak pada saat kegiatan berlangsung 

dengan salah satu cara dengan memberikan motivasi dan berupa penyajian materi 

sesuai dengan kebutuhan anak sehingga tidak membuat anak jenuh seperti 

bernyanyi, bercerita, bermain.     

2. Taman Pendidikan Al-Qur’an  

Suatu lembaga pendidikan yang mengedepankan tentang pendidikan agama 

sesuai dengan program Departemen Pendidikan Agama yaitu menjadikan Al-

Qur’an sebagai materi utamanya. Sesuai dengan namanya bahwa Taman 

Pendidian Al-Qur’an adalah sekolah nonformal yang berbasis  pada pendidikan 

keagamaan terutama agar anak –anak dapat menbaca Al-Qur’an dengan fasih 

sesuai dengan tajwid dan makhorijul huruf serta mengenal isi kandungan dari Al-

Qur’an, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari- hari.    

3. Meningkatkan  

Meningkatkan adalah sebuah cara usaha seseorang untuk mendapatkan 

keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun 

makna meningkatkan merupakan suatu unsur suatu proses yang berjalan tidak 

secara langsung mulai dari tahap paling rendah meningkat ke tahap menengah dan 

tahap akhir. 

Sedangkan meningkatkan yang di maksud oleh penulis adalah sebuah cara 

yang dilakukan oleh tutor dalam meningkatkan minat siswa dalam proses belajar 

membaca Al-Qur’an.      

4. Minat  

Suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa 

ada yang menyuruh (Slameto, 2010:180). Dalam hal ini, besar kecilnya minat 

sangat tergantung pada penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar dirinya. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu  tentu 

akan lebih memperhatikan dengan perasaan senang tanpa ada tekanan. 
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Minat penulis dalam penelitian ini adalah apabila minat di dasari oleh 

keinginan pribadi tidak ada unsur paksaan dari orang lain dapat membangkitkan 

sesuatu tanpa disadari oleh diri sendiri sehingga apa yang dilakukan saat kegiatan 

belajar berlangsung akan menghasilkan kegiatan yang positif.   

5. Belajar 

Belajar itu bukan menghafal dan bukan pula mengingat melainkan suatu proses 

yang ditandai adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukan dalam berbagai bentuk seperti berubah 

pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya, 

kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya dan lain-lain aspek yang ada pada 

individu. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah ( 

Arikunto, 2006:160 ). 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pengumpul data yang utama 

karena penelitian kualitatif menuntut penelitian alamiah yang langsung dihadapi 

oleh peneliti. Di samping itu, penelitian kualitatif mempunyai adaptabilitas yang 

tinggi sehingga dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada di lapangan. Jika 

menggunakan alat bantu bukan manusia maka akan sangat tidak mungkin untuk 

mengadakan penyesuaian terhadap situasi-situasi yang berubah-ubah di lapangan 

tempat penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti ikut berperan serta dan terlibat dengan kegiatan 

subjek penelitian. Peneliti sebagai instrument penelitian memahami dan 

menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada saat penelitian, sehingga 

datayang diperlukan dapat diperoleh secara akurat. Dalam melakukan 

pengamatan, peneliti membekali diri dengan kisi-kisi penelitian, pedoman 

observasi, pedoman wawancara dan catatan lapangan. 
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a. Pedoman Observasi. 

Pedoman observasi merupakan alat untuk memudahkan peneliti untuk 

mengamati data secara lengkap selama waktu penelitian berlangsung. 

b. Pedoman Wawancara. 

Pedoman wawancara merupakan lembar acuan yang berupa pertanyaan – 

pertanyaan yang dirancang peneliti guna mendapatkan informasi sesuai dengan 

kebutuhan penelitian dalam hal ini sejauh mana upaya yang dilakukan tutor dalam 

meningkatkan minat belajar sampai mencapai keberhasilan dalam hal 

pembelajaran. 

 

F. Proses Pengembangan Instrumen. 

Instrumen yang digunakan dalampenelitian ini adalah pedoman wawancara dan 

pedoman observasi. Sebelum menyusun kedua instrument tersebut, peneliti 

terlebih dahulu menyusun kisi-kisi penelitian. Prosedur yang dilakukan dalam 

penyusunan kisi-kisi adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan, meliputi perumusan tujuan, menentukan aspek yang diteliti, 

menentukan indikator, alat pengumpul data dan sumber data. 

2. Penulisan butir pertanyaan 

Pedoman wawancara yang digunakan adalah bentuk “semi struktur”. Dalam 

hal ini, peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, 

kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. 

Penyusunan pedoman wawancara bertujuan agar tidak ada pokok-pokok yang 

tertinggal dan agar pencatatan lebih cepat. 

1. Pedoman observasi berisi item-item yang akan diamati oleh peneliti tentang 

kejadian dan tingkah laku subjek penelitian. 

2. Penyuntingan, melengkapi instrument dengan pedoman yang lain yang dapat 

mempermudah peneliti dalam memperoleh data dari subjek penelitian 

3. Penganalisaan hasil, meliputi analisa terhadap pola-pola jawaban dan saran-

saran dari beberapa pihak. 

4. Mengadakan revisi terhadap berbagai pertanyaan dan item dalam pedoman 

observasi. 



42 
 

 
Ani Sumarni, 2013 
Upaya Tutor Taman Pendidikan Al-Quran Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Di TPQ 
(Baiturrahman) 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

G. Tehnik Pengumpulan Data dan Alasan Rasional 

Selama penelitian dilaksanakan peneliti bertindak sebagai instrument utama 

dan menyatu dengan kegiatan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan 

untuk mengumpulkan data dalam kondisi yang sesungguhnya. Teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut lebih lanjut diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pengelola, dua orang tutor di TPQ 

Baiturrahmah. Data yang dikumpulkan adalah data verbal yang diperoleh melalui 

percakapan atau tanya jawab. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

semi struktur, dimana peneliti menanyakan serentetan pertanyaan berdasarkan 

pedoman yang telah dibuat, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek 

keterangan lebih lanjut. 

Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pengelola TPQ Baiturrahmah 

dilakukan untuk memperoleh data upaya tutor dalam meningkatkan minat belajar  

siswa . Adapun data yang diungkap wawancara ini meliputi kondisi objektif, 

struktur organisasi, latar belakang tutor dalam meningkatkan minat belajar siswa 

di TPQ Baiturrahmah, kondisi warga belajar, tutor dan sarana prasarana dan upaya 

tutor untuk melibatkan orang tua warga belajar dalam meningkatkan minat belajar 

anak  

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan dua orang tutor dilaksanakan pada 

waktu yang berbeda. Hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan agar data yang 

diperoleh tidak bersifat subjektif sehingga diperoleh data yang akurat. Adapun 

data yang diungkap dari wawancarai adalah tujuan pembelajaran , metode, teknik, 

pendekatan, media pembelajaran, nilai-nilai pembelajaran yang ditanamkan, 

tahap-tahap pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

2. Observasi 

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumulkan data mengenai 

pelaksanaan pembelajaran di TPQ Baiturrahmah. Pelaksanaan observasi dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipasi langsung yaitu cara 
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pengambilan data dengan menggunakan pengamatan langsung tanpa pertolongan 

alat standar lain. Melalui observasi ini, peneliti diharapkan dapat membuat 

deskripsi yang relatif rinci tentang kenyataan di lapangan. 

Observasi dilakukan dengan mengacu pada pedoman observasi yang disusun 

oleh peneliti, namun sifatnya tidak mengikat. Kemudian hasil observasi tersebut 

dicatat dalam catatan anekdot (anecdodal record) yaitu catatan peneliti mengenai 

segala sesuatu yang terjadi pada saat pengamatan langsung.  

Observasi dilakukan untuk mengetahui lebih dekat kegiatan yang dilakukan 

oleh subjek sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan 

permasalahan peneliti, dalam hal ini penelitian observasi dilakukan terhadap 

upaya tutor dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dengan menggunakan 

tehnik pengamatan dan melihat langsung kegiatan yang dilakukan tutor.  

Peristiwa atau sesuatu yang dianggap penting dicatat dengan singkat tanpa 

harus menuruti aturan tertentu. Data yang ingin diungkap dalam observasi ini 

adalah komunikasi antara pengelola dan tutor , kegiatan yang dilakukan orang tua 

pada saat menunggu anak di sekolah dan program-program yang diselenggarakan 

oleh pengelola. 

3. Studi Dokumentasi. 

Studi dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi. Studi dokumentasi diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai pokok penelitian. Studi dokumentasi juga 

dijadikan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. 

 

H. Analisis Data. 

Proses analisis data dimulai sejak awal penelitian denga seluruh data yang 

diperoleh dari sumber data. Setelah dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah 

mengadakan reduksi data yaitu membuat abstraksi data yang merupakan usaha 

membuat rangkuman inti. Setelah itu, data yang diperoleh di interprestasikan 

sesuai dengan apa adanya agar dapat dipahami dan digunakan dalam menganalisis 

dan menyimpulkan hasil penelitian. Maka karakteristik analisis data dalam 

penelitian ini berlangsung secara induktif yang dilakukan secara terus menerus. 
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Prosedur analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Nasution (2003:129-130) yaitu 1) reduksi data, 2) displaydata, 3) mengambil 

kesimpulan dan verifikasi. Prosedur penelitian diuraikan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data. 

Kegiatan pengumpulan data akan menghasilkan sejumlah data yang apabila 

dibiarkan akan terus menumpuk sehingga menyulitkan peneliti dalam mengetahui 

sejauh mana data yang telah dikumpulkan. Untuk mempermudah penelitian, maka 

data yang telah terkumpul direduksi dengan maksud untuk  mempertajam, 

menggolongkan atau mengorganisasikan data sehingga peneliti dapat dengan 

mudah mengetahui data yang terkumpul, data yang tidak terpakai dan data yang 

belum terkumpul. Adapun data-data yang direduksi tersebut terdiri dari hasil 

wawancara, observasi dan data hasil studi dokumentasi yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. 

2. Display Data. 

Setelah direduksi, data dikelompokkam atau digolongkan agar dapat 

mempermudah dalam pengolahan dan penafsiaran data. Display data adalah suatu 

cara menggolongkan data ke dalam kelompok-kelompok sehingga data mudah 

untuk dibaca dan dipahami serta mampu menggambarkan keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dalam hal ini, data hasil reduksi 

digolongkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi. 

Kegiatan penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal, hal ini agar 

mempermudah peneliti untuk memperoleh makna dari setiap data yang harus 

dikumpulkan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban-jawaban sementara atas 

pertanyaan-pewrtanyaan penelitian yang diperoleh peneliti sebagai hasil 

wawancara, observasi dan strudi dokumentasi. Kesimpulan yang diambil hanya 

bersifat sementara dan masih diragukan. Oleh karena itu, kesimpulan sementara 

diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk menjaga tingkat kepercayaan 

penelitian. 


