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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan 

tujuan tertentu (Sukmadinata, 2013, hal. 5). Pada dasarnya penelitian sangat erat 

hubungannya dengan metodologi. Metodologi adalah sebuah proses, prinsip dan 

prosedur yang akan digunakan untuk mendekati suatu masalah dan mencari 

jawaban (Mulyana, 2008, hal. 145). 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan maupun kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dikembangkan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami memecahkan masalah dan 

mengantisipasi masalah (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2016, hal. 3).  

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting, sebab dengan 

menggunakan metode yang tepat maka akan dapat menghasilkan hasil yang tepat 

pula. artinya apabila seseorang yang akan mengadakan penelitian ilmiah dengan 

menggunakan metode yang tepat yang sesuai dengan apa yang akan diselidiki 

maka akan dapat mendapatkan data yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam sub-sub bab berikut ini, penulis akan menjelaskan 

metode apa yang penulis pilih dalam penelitian ini. 

3.1 Desain Penelitian 

Menurut Nasution (2003, hal. 23), bahwa desain penelitian merupakan 

rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis. Penelitian menurut kamus 

Webster’s New Internasional adalah penelitian yang hati-hati dan kritis dalam 

mencari fakta atau penyelidikan yang dilakukan lebih cermat untuk menetapkan 

sesuatu (Fathoni, 2006, hal. 7). Dari uraian di atas, maka peneliti berkesimpulan 

bahwa desain penelitian adalah keseluruhan proses dalam pelaksanaan penelitian 

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dengan cara 
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memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk memperoleh hasil yang 

tepat dan cermat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif. Dalam hal ini Meleong mengartikan pendekatan kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2007, hal. 6). Metode deskriptif ini dipilih untuk dapat memaparkan 

atau menggambarkan suatu masalah yang bersifat deskriptif yaitu data yang 

diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk 

bilangan statistic, melainkan tetap dalam bentuk dan disusun secara sistematis dan 

menyeluruh. Peneliti mendeskripsikan mengenai program tahfiz Alquran dalam 

pembentukan karakter di SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri.  

 Sebelum menyusun penelitian, peneliti menyusun tahap-tahap penelitian agar 

dapat menghasilkan desain penelitian yang sesuai dan mempersiapkan segala 

sesuatu yang dibutuhkan saat penelitian berlangsung. Oleh karena itu, peneliti 

merancang tahap-tahap penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Tahap-tahap penelitian 

 Pra Penelitian 

1. Pengusulan judul proposal 

2. Pengumpulan proposal 

skripsi 

3. Seminar proposal skripsi 

4. Permohonan izin 

penelitian di sekolah 

  Proses Penelitian 

1. Melakukan penelitian di 

sekolah 

2. Pengumpulan data 

menggunakan studi 

wawancara, kuesioner, dan 

dokumentasi 

3. Analisis data : reduksi 

data, penyajian data, dan 

kesimpulan serta verifikasi 

data 

  Pasca Penelitian 

1. Kajian temuan dan pembahasan 

2. Penyusunan dan bimbingan draf akhir skripsi 

3. Persiapan sidang 

4. Sidang skripsi 

5. Revisi 
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3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan 

Partisipan penelitian merupakan orang yang ikut serta berperan dalam 

kegiatan penelitian. Dengan kata lain partisipan penelitian adalah sumber 

informasi atau informan dalam proses pengumpulan data yang peneliti lakukan. 

Terdapat beberapa partisipan dalam penelitian ini yang peneliti pilih berdasarkan 

informasi yang dibutuhkan yaitu; wakil kepala sekolah kesiswaan SMP Daarut 

Tauhiid Boarding School  Putri, kepala bagian Tahfiz SMP Daarut Tauhiid 

Boarding School  Putri, staf pengajar SMP Daarut Tauhiid Boarding School  Putri 

dan peserta didik SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri. 

3.2.2 Tempat Penelitian  

SMP Daarut Tauhiid Boarding Schoool Bandung merupakan sekolah yang 

akan dijadikan tempat oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. SMP Daarut 

Tauhiid berlokasi di Jl. Gegerkalong Girang Baru No. 11, isola, Kecamatan 

Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154. Adapun alasan peneliti memilih 

tempat penelitian ini karena SMP Daarut Tauhiid Boarding School  Putri Bandung 

merupakan salah satu sekolah yang  memiliki banyak kelebihan dalam bidang 

keilmuan dan pembiasaan di sekolah dan program tahfiz di SMP Daarut Tauhiid 

Boarding School  Putri menjadi program yang wajib dituntaskan bagi siswanya.  

3.3 Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2013, hal. 224). Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2016, hal. 308). Yang 

diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, 

sehingga benar-benar didapat dari data yang valid dan reliable (Riduwan, 2009, 

hal. 69). 
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Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang ditempuh 

dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian. 

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu : 

3.3.1  Instrumen Penelitian 

Menurut arikunto (2009, hal. 101) instrumen pengumpulan data adalah 

alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Selanjutnya peneliti 

membuat kisi-kisi instrumen penelitian yang di dalamnya terdapat pedoman 

wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hal tersebut agar dapat mempermudah 

dalam melengkapi data yang ditemukan. 

3.3.2 Teknik dan Tahapan Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara 

(interview), angket (questionnaire), pengamatan (observation), studi dokumentasi, 

dan Focus Group Discussion (FGD) (Noor, 2011, hal. 138) 

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang harus 

dilakukan dalam mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan untuk menjawab 

segala permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan agar teknik yang peneliti 

gunakan dalam mengumpulkan data dapat menjawab masalah penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan saat terjadinya pandemi COVID-19 oleh karena itu, 

peneliti tidak melakukan teknik observasi yang pada umumnya dilaksanakan 

dalam penelitian metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti hanya 

menggunakan tiga teknik pengumpulan data, ketiga teknik tersebut yaitu, 

wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.  

3.3.2.1 Wawancara  

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan. Menurut Basrowi dan Suwandi Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) sebagai pemberi 
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jawaban atas pertanyaan itu (Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 127). Menurut 

Nasution (2003, hal. 114) wawancara merupakan alat yang ampuh untuk 

mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang 

tentang berbagai aspek kehidupan. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara 

merupakan alat yang dilakukan oleh dua pihak dan digunakan dengan maksud 

untuk mendapatkan informasi atau keterangan. 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat 

mewawancarai responden yaitu intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas 

pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non verbal. Dalam mencari informasi, 

peneliti melakukan dua jenis wawancara yaitu, autoanamnesis wawancara yang 

dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesisi (wawancara dengan 

keluarga responden). Beberapa tips saat melakukan wawancara yaitu ,mulai 

dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan 

multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building report, ulang 

kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan control emosi 

negatif (Noor, 2011, hal. 139).  

Sterberg dalam (Sugiyono, 2012, hal. 73) mengemukakan beberapa 

macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur (structured interview), semi 

terstruktur (semistructure interview), dan tidak terstruktur (unstructured 

interview).  

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Sedangkan wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaannya lebih 

bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Sementara wawancara 

tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012, hal. 74). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur. 

Dimana peneliti telah merancang berbagai macam pertanyaan yang akan diajukan 

ketika proses wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan agar peneliti 

mendapatkan informasi dari narasumber-narasumber yang terpercaya. Peneliti 
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melakukan wawancara kepada wakasek kesiswaan, kepala bagian tahfiz, dan guru 

SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri. Berikut ini langkah-langkah praktis 

wawawancara yang dilakukan peneliti di SMP Daarut Tauhiid Boarding School 

Putri. 

1. Menentukan topik wawancara 

2. Membuat instrumen dan pedoman wawancara 

3. Meminta izin wawancara 

4. Wawancara kepada guru 

5. Mengumpulkan hasil data wawancara  

6. Mereduksi data wawancara 

3.3.2.2 Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian sosial. Metode ini merupakan metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis, karena sejumlah besar fakta dan data sosial 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya sebagian besar 

data tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan 

sebagainya (Bungin, 2007, hal. 121-122).Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012, hal. 

83) hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat 

dipercaya apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di 

sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi.     

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan dokumen berupa profil SMP 

Daarut Tauhiid Boarding School Putri. Berikut ini langkah-langkah praktis 

dokumentasi yang dilakukan peneliti di SMP Daarut Tauhiid Boarding School 

Putri: 

1. Menentukan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian 

2. Membuat instrumen dan pedoman dokumen 

3. Meminta dokumen penelitian kepada guru PAI 

4. Mengumpulkan hasil dokumentasi 

5. Mereduksi data dokumentasi 
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3.3.2.3 Kuesioner 

Selain menggunakan metode dokumentasi diatas, peneliti juga 

menggunakan metode kuesioner. Dalam   kuesioner ini peneliti menggunakan 

kuesioner terbuka dimana para narasumber dengan bebas menjawab pertanyaan 

secara leluasa dibandingkan kuesioner tertutup dimana dalam kuesioner tertutup 

narasumbernya hanya memilih jawaban yang tersedia. Pada kuesioner terbuka ini 

peneliti mengajukan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

penelitian melalui media online, yaitu Google Form. 

Sebagaimana Pujihastuti (2010, hal. 44-45) dalam jurnalnya menyebutkan 

bahwa kuesioner merupakan alat pengumpulan data primer dengan metode survei 

untuk memperoleh opini responden. Kuesioner dapat didistribusikan kepada 

responden dengan cara: (1) Langsung oleh peneliti (mandiri); (2) Dikirim lewat 

pos (mailquestionair); (3) Dikirim lewat komputer misalnya surat elektronik (e-

mail). Kuesioner dikirimkan langsung oleh peneliti apabila responden relatif dekat 

dan penyebarannya tidak terlalu luas. Lewat pos ataupun e-mail memungkinkan 

biaya yang murah, daya jangkau responden lebih luas, dan waktu cepat. Tidak ada 

prinsip khusus namun peneliti dapat mempertimbangkan efektivitas dan 

efisiensinya dalam hal akan dikirim lewat pos, e-mail ataupun langsung dari 

peneliti dan kuesioner itu ada ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner 

terbuka memungkinkan responden menjawab bebas dan seluas-luasnya terhadap 

pertanyaan namun dalam pertanyaan tertutup, responden hanya diberi kesempatan 

memilih jawaban yang tersedia. 

Peneliti menyebar kuesioner kepada siswa Daarut Tauhiid Boarding 

School Putri melalui link Google form. Berikut ini langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti di SMP Daarut Tauhiid Boarding School Putri dalam 

pengumpulan data melalui kuesioner: 

1. Membuat instrumen 

2. Meminta izin dalam menyebar kuesionerr 

3. Menyebar kuesioner berupa link  

4. Mengumpulkan data hasil dari kuesioner 

5. Mereduksi data  
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3.4 Validasi Data 

3.4.1 Triangulasi 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memperoleh data yang 

digabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Selain 

itu, pengumpulan data dengan triangulasi peneliti gunakan untuk menguji 

kredibilitas data dari semua data yang telah peneliti kumpulkan. Hal ini sejalan 

dengan Sugiyono (2016, hl. 330) bahwa pengumpulan data dengan triangulasi 

berarti mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. Dia membagi triangulasi ke dalam dua bagian yaitu 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Untuk triangulasi teknik peneliti 

mengumpulkan data melalui teknik yang berbeda dari sumber yang sama. 

Sedangkan untuk triangulasi sumber peneliti mengumpulkan data dari sumber 

yang berbeda melalui teknik yang sama. Melalui triangulasi peneliti secara terus-

menerus mengecek pengumpulan data agar data yang diperoleh lebih kuat dan 

konsisten. Sehingga ketika ada yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada 

peneliti mengecek dan menanyakan kembali kepada informan. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan triangulasi sumber kepada Wakil Kepala Sekolah 

Kesiswaan, Kepala bagian Tahfiz, Guru dan Siswa. Upaya yang dilakukan peneliti 

untuk meningkatkan kepercayaan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan 

validitas data dengan cara memperbanyak pengumpulan data secara berangsur 

dengan waktu yang relatif lama yaitu selama tiga bulan dan melakukan member 

check kepada narasumber pada setiap akhir pengumpulan data wawancara selesai. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016, hal. 375) bahwa member 

check dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dari sumber 

data sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

3.4.2 Member Check 

Member Check adalah suatu proses di mana peneliti meminta seorang atau 

lebih partisipan dalam suatu penelitian untuk mengecek keakuratan suatu 

keterangan atau data tertentu. Pengecekan ini melibatkan pengembalian temuan 

kepada partisipan dan menanyakan kepada mereka (secara tertulis atau secara 

lisan) tentang akurasi dari laporan tersebut (Emzir, 2011, hal. 82). Pengecekan 

anggota atau Member Check ini sangat penting karena berpengaruh terhadap 
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tingkat keakuratan dan kekredibelan data. Hal yang dicek dalam Member Check 

ini antara lain meliputi data, kategori analitis, penafsiran dan kesimpulan. 

Partisipan yang terlibat dalam Member Check ini diberdayakan untuk 

memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data 

yang telah diorganisasikan oleh peneliti (Moleong, 2007).   

3.5 Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam (Moleong, 2007, 

hal. 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

 Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Sebagaimana 

Nasution dalam (Sugiyono, 2012, hal. 89) menyatakan bahwa analisis telah mulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi 

pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded. 

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis 

data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah 

selesai pengumpulan data. 

Adapun peneliti melakukan analisis data dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan tahapan dari model menurut Miles dan Huberman, diantaranya 

sebagai berikut: 

3.5.1 Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

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

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 
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elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek 

tertentu.  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data mulai sebelum 

lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pra penelitian yang akan 

digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Kemudian analisis data selama di 

lapangan dilakukan secara berkelanjutan, peneliti menggunakan data-data yang 

relevan dan membuang data yang tidak relevan. Analisis pada saat pengumpulan 

data di lapangan dilakukan selama masa pengumpulan data secara terus-menerus. 

Adapun setelah pengumpulan data, analisis dilakukan terhadap seluruh data yang 

diperoleh melalu berbagai teknik pengumpulan data. Display data atas 

keseluruhan data dilakukan dalam uraian naratif yang mendeskripsikan hasil dari 

program Tahfiz Alquran dalam pembentukan karakter siswa di SMP Daarut 

Tauhiid Boarding School Putri. 

3.5.2 Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam  

hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. “Looking at displays help us to 

understand that is happening and to do something-further analysis or caution on 

that understanding”. Selanjutnya, disarankan dalam melakukan display data, 

selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network 

(jejaring kerja) dan chart.  

Berdasarkan penjelasan diatas, ketiga hal tersebut merupakan upaya yang 

terus berlanjut, berulang, dan terus-menerus pada saat sebelum, proses, dan 

sesudah pengumpulan data. Kemudian untuk mempermudah analisis data, maka 

diperlukan pengelompokan data berdasarkan kode-kode tertentu. Pengodean 

(coding) adalah memberikan kode-kode atau tanda-tanda berupa huruf, angka-

angka untuk nomor ataupun untuk nilai, lambang-lambang dan sebagainya. 
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Maksud pengodean ini adalah untuk mempermudah analisis data dan dokumen 

yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Richard dalam (Sarosa, 2012, hal. 

73) menyatakan bahwa coding/kode adalah mereduksi data menjadi simbol yang 

mewakilinya. Lebih lanjut lagi Miles dan Huberman mendifinisikan kode sebagai 

label yang diberikan sebagai unit pemberi makna atas informasi yang dikompilasi 

dalam penelitian. 

 Peneliti mengelompokkan pengodean ke dalam dua bagian. Pertama, 

pengodean dalam rumusan masalah. Kedua, pengodean dalam proses penyajian 

data. Dalam rumusan masalah, pengodean dilakukan berdasarkan pokok masalah 

dan aspek sub-bahasannya. Sedangkan dalam proses penyajian data, pengodean 

dilakukan berdasarkan sumber dan teknik data. Untuk lebih jelasnya berikut ini 

merupakan pemaparan kode-kode tersebut : 

a. Kode Proses Reduksi Data (Rumusan Masalah dan Sub-Bahasan) 

Tabel 3.1 Pengodean Proses Reduksi Data 

RM Fokus Kajian Aspek Kode 

Data 

1 Perencanaan 

pelaksanaan 

program tahfiz 

Alquran di SMP 

Daarut Tauhiid 

Boarding School 

Putri 

Profil SMP Daarut Tauhiid Boarding 

School Putri 

PDT 

Perumusan dan penetapan tujuan program 

tahfiz Alquran 

TA 

Penetapan kurikulum program tahfiz 

Alquran 

KP 

Penentuan alokasi waktu  PAW 

2 Proses pelaksanaan 

program tahfiz 

Alquran SMP 

Daarut Tauhiid 

Boarding School 

Putri 

Waktu pelaksanaan program tahfiz 

Alquran 

WP 

Pihak yang terlibat pada pelaksanaan 

program tahfiz Alquran 

PT 

Tempat pelaksanaan program tahfiz 

Alquran 

TP 

Kurikulum program tahfiz KPT 
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Langkah-langkah proses pelaksanaan LP 

Metode yang digunakan dalam program 

tahfiz Alquran 

MP 

Kendala pada pelaksanaan program tahfiz 

Alquran 

KP 

Evaluasi program tahfiz Alquran EP 

3 Hasil    program 

tahfiz alquran 

dalam 

pembentukan 

karakter siswa di 

SMP Daarut 

Tauhiid Boarding 

School Putri 

Hasil program tahfiz Alquran dari guru  HG 

Hasil program tahfiz Alquran yang 

dirasakan siswa 

HS 

Testimoni orang tua TO 

 

b. Kode Proses Penyajian Data 

1. Kode Wawancara 

Tabel 3.2 Proses Penyajian Data (Wawancara) 

No. Responden Kode 

1 Nurul Fadhilah, S.Pd WK 

2 Rina Nurfarohat KT 

3 Novita Dewi Pratiwi, S.Si GP 

 

2. Kode Dokumentasi 

Tabel 3.3 Proses Penyajian Data (Dokumen) 

No  Dokumen Kode 

1. Profil sekolah  PS 
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3.5.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion 

Drawing/Verification) 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

huberman adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetap mungkin juga 

tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan.  

3.6  Defisi Operasional 

 Untuk menegtahui yang dimaksud “Program Tahfiz Alquran Dalam 

Pembentukan Karakter Siswa Di SMP Daarut Tauhiid Boarding School” 

3.6.1 Program Tahfiz Alquran 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia program adalah “rencana atau 

rancangan mengenai suatu serta usaha-usaha yang akan dijalankan 

(Poerwadarmintaa, 1982, hal. 965). Menurut Suharsismi dan Cepi, program dapat 

didefinisikan sebagai “suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi 

atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses 

berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang (Arikunto & safrudin, 2010, hal. 4). 

Istilah Tahfiz Alquran terdiri dari dua suku kata, yaitu Tahfiz dan Alquran, 

yang mana keduanya mempunyai arti yang berbeda. kata Tahfiz berasal dari 

bahasa arab يحفظ حفظ حفظ    yang artinya memelihara, menjaga dan menghafal. 

Tahfiz (hafalan) secara bahasa (etimologi) adalah lawan dari lupa, yaitu selalu 

ingat dan sedikit lupa (Hamdan, 2009, hal. 105). Menurut kamus lengkap Bahasa 
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Indonesia, hafalan berasal dari kata dasar hafal yang artinya telah masuk ke 

ingatan (tentang pelajaran) dan dapat mengucapkan di luar kepala (tanpa melihat 

buku atau catatan lainnya).  

Secara istilah, ada beberapa pengertian menghafal menurut para ahli 

diantaranya: menurut Baharuddin, menghafal adalah menanamkan asosiasi 

kedalam jiwa (Baharuddin, 2010, hal. 113). Menurut Syaiful Bahri Djamarah, 

menghafal adalah kemampuan jiwa untuk memasukkan (learning), menyimpan 

(retention) dan menimbulkan kembali (remembering) hal-hal yang telah lampau 

(Djamarah, 2008, hal. 44). Abdul Qoyyum, menghafal adalah menyampaikan 

ucapan di luar kepala (tanpa melihat teks), mengokohkan dan menguatkannya 

didalam dada, sehingga mampu menghadirkan ilmu itu kapan pun dikehendaki 

(Sahabaini & Qaary, 2009, hal. 12). Abdul Aziz Abdul Rauf definisi menghafal 

adalah “proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar”. 

Pekerjaan apapun jika sering diulang pasti menjadi hafal (Rauf, 2004, hal. 49).  

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa menghafal adalah 

suatu aktifitas menanamkan suatu materi di dalam ingatan, sehingga nantinya 

dapat diingat secara harfiah, sesua dengan materi yang asli. Sedangkan kata 

Alquran menurut bahasa adalah “bacaan”, sedangkan menurut istilah 

(terminologi) ialah firman allah yang  berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada 

nabi terakhir, melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang 

diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, merupakan ibadah dalam 

membacanya yang dimulai dengan surah al-Fatihah dan di akhiri dengan surah an-

Naas (Mudzakir, 2011, hal. 6). 

3.6.2 Pembentukan Karakter 

Kata karakter berasal dari bahasa Latin, eharassein yang berarti “to 

engrave” dapat diterjemahkan menjadi mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan (Marwoto, 2009, hal. 95). Istilah ini sama dengan istilah 

“Karakter” dalam bahasa inggris character yang juga berarti mengukir, melukis, 

memahatkan, atau menggoreskan (Anwar D. , 2010, hal. 35).  

Secara etimologi kata karakter berasal dari bahasa latin: “kharakter”, 

kharassein”, “kharax” dan dalam bahasa Inggris: charakter, serta dalam bahasa 

yunani character, dari charasseain yang berarti membuat tajam, membuat dalam 
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(Majid & Andayani, 2012, hal. 11). Menurut kamus besar bahasa indonesia 

karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lainnya.  Atau dapat diartikan sebagai tabiat 

yang merupakan perangai atau perbuatan yang selalu selalu dilakukan sehingga 

menjadi suatu kebiasaan. Karakter juga dapat diartikan sebagai watak, yaitu sifat 

batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku atau 

kepribadian (Poerwadarminta, 1997, hal. 20).  

Dari pemaparan para ahli diatas yang mengemukan pengertian tentang 

karakter dapat disimpulkan bahwa, karakter adalah sifat alami yang dimiliki setiap 

individu dalam kehidupan yang dibentuk sesuai dengan lingkungan sekitar. 

Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada 

pada diri seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Seseorang dapat 

dikatakan berkarakter jika berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dihendaki 

masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik (Hidayatullah F. , 2010, hal. 14).  

  Adapun hakikat dari pembentukan karakter ialah mengukir dan 

mempratrikan nilai-nilai ke dalam peserta didik melalui pendidikan, endapan 

pengalaman, pembiasaan, aturan, dan rekayasa lingkungan, cerita pengorbanan 

dipadukan dengan nilai-nilai intrinsik yang sudah ada dalam diri sehingga menjadi 

landasan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku secara sadar dan bebas 

(Maragustam, 2016, hal. 180). 

 

 


