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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain adalah rencana yang disusun peneliti untuk menjawab 

rumusan permasalahan (Blaikie, 2000; Cooper & Schindler, 1998; 

Leddy & Ormrod, 2005; Marshal & Rosman, 2011), serta merupakan 

peta bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitiannya (Sarosa, 

2012, hal. 181). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moeleong, 2010, hal.5; 

Suharsaputra, 2012, hal. 181) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada yang menghasilkan data deskripsi 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.  

Selanjutnya, (Moeleong, 2010, hal. 6; Darwis, 2014, hal. 4; 

Sugiyono, 2015, hal. 4; Arief, 2010, hal. 1) memberikan definisi bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Untuk memudahkan penelitian, peneliti membuat desain 

penelitian yang disesuaikan dengan pendekatan dan metode yang 

digunakan. Moleong (2014, hal. 127) menjelaskan tahapan penelitian 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Gambar Tahapan Penelitian 
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Pertama, tahap pra-penelitian. Peneliti melakukan persiapan 

dengan melakukan penyusunan proposal penelitian dan pembuatan surat 

izin penelitian. Peneliti kemudian mengunjungi TK Pintar Kota 

Bandung untuk mengajukan izin, sehingga peneliti dapat melakukan 

observasi awal guna memperoleh gambaran kegiatan serta partisipan-

partisipan yang akan terlibat dalam penelitian. 

Kedua, tahap pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan pengumpulan data implementasi metode Tami Otaka dengan 

cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan 

observasi dengan cara memperhatikan dan mengamati langsung kegiatan 

menghafal Al-Qur`ān menggunakan metode Tami Otaka di dalam kelas 

dan lingkungan sekolah. Dalam teknik wawancara, peneliti 

menggunakan tiga teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur, 

wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. 

Sedangkan studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dokumen 

berupa foto-foto kegiatan penelitian selama di lapangan, dokumen 

tulisan mengenai profil sekolah, visi dan misi sekolah, jadwal pelajaran 

sekolah, data peserta didik, data pendidik, silabus, RPP, dan sebagainya 

yang berkaitan dengan pembelajaran hafalan Al-Qur`ān di TK Pintar 

kota Bandung. 

Ketiga, tahap analisis data. Semua data pembelajaran tahfidz 

Al-Qur`ān menggunakan metode Tami Otaka yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi kemudian direduksi guna 

dirangkum dan diklasifikasikan berdasar pada fokus rumusan masalah 

penelitian. Selain itu, data akan disajikan secara jelas dengan 

menggunakan pengkodean. Langkah terakhir dari analisis data yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi penelitian implementasi metode 

Tami Otaka dalam pembelajaran hafalan Al-Qur`ān di TK Pintar kota 

Bandung. 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat 

dalam pembelajaran hafalan Al-Qur`ān di TK Pintar Kota Bandung. 

Pihak-pihak yang dimaksud yaitu kepala sekolah, guru, serta peserta 

didik TK Pintar Kota Bandung. 

Adapun penelitian ini bertempat di TK PINTAR jalan abadi 1 

nomor 25 Geger kalong kota Bandung. Peneliti menggunakan teknik 

wawancara, observasi, untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

untuk keperluan penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan 
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untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan profil sekolah dan 

hal-hal administratif lainnya. 

Gambar 3.2 

Peta Lokasi Penelitian 

 
 

 Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di TK Pintar Kota 

Bandung karena peneliti melihat bahwa sekolah tersebut memiliki 

metode hafalan yang menyenangkan bagi anak-anak dan sesuai dengan 

kondisi psikologis anak. Penulis berasusmi bahwa metode khas yang 

digunakan dalam pembelajaran hafalan Al-Qur`ān di TK Pintar Kota 

Bandung akan memberikan hasil yang baik terhadap daya ingat hafalan 

Al-Qur`ān pada peserta didik di TK Pintar Kota Bandung. 

   

C. Definisi Operasional 

Adapun istilah-istilah esensial dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002, hal. 

427), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. 

Implementasi juga merupakan suatu penerapan ide, konsep, 

kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga 

memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap, sehingga implementasi 

adalah suatu tindakan praktis yang dilaksanakan. Implementasi 

yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah penerapan 

metode Tami Otaka di TK Pintar Bandung pada tahun ajaran 

2017/2018. 

2. Metode Tami Otaka 
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Metode berarti suatu cara kerja yang sistematis untuk 

memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu 

tujuan. Metode Tami Otaka adalah metode hafalan Al-Qur`ān 

yang diajarkan pada anak-anak usia dini dengan cara 

menggunakan otak kanan yang mana dalam pembelajarannya 

dibantu melalui media audio dan visual. 

3. Pembelajaran Hafalan Al-Qur`ān 

Pembelajaran hafalan Al-Qur`ān didefinisikan sebagai 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pendidik dan peserta 

didik dalam menghafal Al-Qur`ān khususnya menghafal juz 30 

yang ada di dalam Al-Qur`ān. 

4. Taman Kanak-kanak 

Taman kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan 

anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk 

pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu apapun yang akan 

dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber 

datanya, hasil yang ditemukan semuanya belum jelas. Rancangan 

penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian. Ada beberapa langkah yang menunjang dalam pengumpulan 

data, diantaranya: 

1. Pengamatan (Observation)  

Arikunto (2010, hal. 265) memandang observasi mempunyai 

semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan merekam suatu 

kejadian atau mencatatnya (Darwis, 2014, hal. 56) dengan menggunakan 

daftar ceklis atau kamera. Sugiyono (2009, hal. 310) menyatakan bahwa 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berlandaskan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering 

dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-

benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh 

(benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas. 

Pelaksanaan observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang berkaitan dengan konteks (hal-hal yang berhubungan dengan 

sekelilingnya) sehingga peneliti memperoleh makna dari informasi yang 
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dikumpulkan mengenai pencapaian tujuan penelitian ini. Untuk 

mempermudah pencatatan observasi, peneliti menggunakan format 

pedoman observasi.  

 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviewer). Interview digunakan peneliti untuk menilai 

keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar 

belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu 

(Arikunto, 2010, hal. 198) dengan menggunakan pedoman wawancara. 

(Darwis, 2014, hal. 56) 

 Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui suatu hal dari responden maka melakukan wawancara yang 

lebih mendalam. Pedoman wawancara yang digunakan adalah bentuk 

“semi structed”. Yang dilakukan pertama oleh interviewer yaitu 

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian 

satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. 

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau 

keyakinan pribadi. (Arikunto, 2010, hal. 270; Sugiyono, 2015, hal. 194) 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang 

metode Tami Otaka, program taḥfiẓ Al-Qur`ān, profil sekolah, kelebihan 

dan kekurangan metode, serta model evaluasi yang dilakukan di TK 

Pintar Bandung. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mempelajari dan mendalami berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian dengan maksud memperoleh data atau informasi sebagai 

pelengkap data yang diperlukan.  

Dokumen merupakan catatan peristiwa di lapangan yang sudah 

berlalu setelah penelitian selesai dilakukan (Sugiyono, 2015, hal. 82). 

Dokumen itu sendiri bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Menurut Darwis yang dimaksud dengan dokumen adalah 
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setiap bahan tertulis, (Darwis, 2014, hal. 57) fotokopi, maupun film 

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik. 

Studi dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk 

mempelajari dan mendalami metode Tami Otaka, program taḥfiẓ Al-

Qur`ān, profil sekolah, kelebihan dan kekurangan metode, serta model 

evaluasi yang dilakukan di TK Pintar Bandung. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses analisis kualitatif yang 

mendasarkan pada adanya hubungan semantis antara variabel yang 

sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti mendapatkan makna 

hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab 

masalah yang dirumuskan dalam penelitian (Darwis, 2014, hal. 57; 

Sugiyono, 2015, hal. 87). Hubungan antar semantis sangat penting 

karena dalam analisis kuanlitatif, peneliti tidak menggunakan angka-

angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis 

kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul 

menjadi data yang sistemik, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna 

(Zuriah, 2006, hal. 8). 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dari 

sebelum memasuki lapangan, ketika berada di lapangan, dan selesai 

dari lapangan (Shopia, 2014; Sugiyono, 2015, hal. 89) 

Wiriatmadja (2009, hal. 199) memberikan panduan 

mengenai prosedur dalam melakuakan analisis data, yakni sebagai 

berikut :  

a. Penyusunan data  

1) Hanya memasukkan data yang penting dan benar-benar dibutuhkan;  

2) Hanya memasukkan data yang bersifat objektif;  

3) Hanya memasukkan data yang autentik;  

4) Perlu dibedakan antara data informasi dengan kesan pribadi 

responden.  

 

b. Pengolahan data  

Kegiatan pengolahan data dalam penelitian menurut S. 

Margono (dalam Wiriaatmadja, 2009, hal. 199) adalah sebagai 

berikut:  

1) Pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka jawaban ke 

dalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas. Dalam 

pengklasifikasian perangkat kategori, penyusunnanya harus 

memenuhi syarat bahwa setiap perangkat kategori dibuat dengan 
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mendasarkan kriterium yang tunggal. Setiap perangkat kateogori 

harus dibuat lengkap sehingga tidak ada satu pun jawaban responden 

yang tidak mendapat tempat, dan kategori yang satu dengan yang 

lain harus terpisah secara jelas, tidak saling tumpang tindih.  

2) Koding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden 

dengan jalan menandai masing-masing kode tertentu. 

3) Tabulasi, yaitu usaha penyajian data, terutama pengolahan data yang 

akan menjurus ke analisis kuantitatif, biasanya menggunakan table, 

baik tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang.  

 

c. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

sangat bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Peneliti 

membuat kesimpulan dengan didukung bukti-bukti yang valid dan 

konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. (Sugiyono, 2013, hal. 345) 

 

F. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan beberapa hal, yaitu: 

a. Kecukupan Pengamatan 

Dalam penelitian ini maksudnya, setelah dilakukan 

pengamatan dan dilakukan wawancara dengan berbagai 

sumber, tetapi tidak muncul informasi baru, sehingga dirasakan 

cukup. Peneliti melakukan pengamatan hampir pada setiap 

kegiatan siswa yang terjadi dalam lingkungan TK Pintar 

Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencapai keabsahan data 

dan menangkap makna dari peristiwa yang terjadi. 

b. Triangulasi 

Menurut Wiliam Wiersma (dalam Sugiono, 2013, hal. 

372), triangulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai dan 

berbagai waktu. Sedangkan menurut Putra & Lisnawati (2012, 

hal. 34) dalam triangulasi, untuk pengecekan kembali data 

dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, teknik/metode, dan 

waktu. 

Peneliti melakukan triangulasi sumber, triangulasi 

teknik, dan triangulasi waktu. Dengan triangulasi sumber, 
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peneliti mencari data dari sumber yang berbeda yang masih 

terkait dengan TK Pintar Bandung. peneliti melakukan 

wawancara kepada kepala sekolah, guru tahfidz, Founder Tami 

Otaka, dan orang tua siswa. Sedangkan dengan triangulasi 

teknik, peneliti menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara menyempurnakan data yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Misalkan data yang diperoleh dengan wawancara 

lalu disempurnakan dengan observasi atau studi dokumentasi. 

c. Member Check 

Setelah melakukan triangulasi, peneliti melakukan 

member check dilakukan untuk mengkonfirmasi seluruh data 

yang diperoleh. Dalam penelitian ini, member check dilakukan 

dengan cara peneliti menyusun hasil wawancara dan observasi 

secara tertulis, kemudian mengkonfirmasi kepada pihak yang 

bersangkutan untuk diperiksa kembali. 

 


