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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, peneliti akan merancang alur 

penelitian yang dikemas dalam metodologi penelitian. Pada bagian metodologi ini, 

peneliti akan menguraikan alur penelitian mulai dari desain penelitian, lokasi dan 

partisipan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi data-data yang dicari selama 

proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini data yang disajikan merupakan 

data-data deskriptif berupa informasi yang berkaitan dengan program taḥfīẓ berbasis 

online dan implikasinya terhadap mutu pembelajaran PAI. Adapun fokus penelitian ini 

lebih menekankan pada proses program taḥfīẓ yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi serta mendeskripsikan hubungan ketiga unsur tersebut dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Selain itu, program taḥfīẓ menjadi fenomena 

suatu program yang semakin gencar terjadi di kalangan umat islam, namun masih 

terbilang cukup asing apabila terealisasikan dalam ranah sekolah negeri. Sehingga 

perlu adanya deskripsi secara rinci mengenai program taḥfīẓ tersebut seiring 

menyesuaikan situasi dan kondisi maupun budaya sekolah yang ada.  

Berdasarkan kriteria tersebut, maka penelitian ini tepat menggunakan desain 

pendekatan kualitatif. Sebagaimana “tujuan dari adanya pendekatan kualitatif 

dimaksudkan untuk mengesksplorasi dan memahami makna yang dianggap dari 

masalah sosial dengan melibatkan upaya-upaya penting untuk mengungkapnya seperti 

mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan 

menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna” (Creswell, 2014, hal. 4). 

Melalui berbagai pengumpulan data itulah diharapkan dapat mengungkap tujuan 

penelitian yang diharapkan.  
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Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode deskriptif 

yang bertujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan 

hasil data yang dicari, dikumpulkan, diolah dan dianalisis” (Moleong, 2005, hal. 20).      

Peneliti memilih metode ini karena peneliti berupaya mendeskripsikan fenomena dari 

hasil yang ditemukan di lapangan secara lebih rinci, (Asyafah, 2020). Dalam hal ini 

berkaitan dengan fenomena adanya program taḥfīẓ   

3.2 Tempat dan Partisipan Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah umum yang ada di 

kabupaten Bogor, Indonesia yaitu di SMA Negeri 1 Leuwiliang. Secara spesifik tempat 

penelitian yang ditentukan berdasarkan adanya program taḥfīẓ al-Qur’ān yang 

diselenggarakan sebagai program unggulan sekolah. Maka dari itu, program tersebut 

dapat dijadikan acuan oleh sekolah umum lainnya. 

Dalam penelitian ini peneliti bertugas sebagai human instrument yang memiliki 

kepekaan terhadap berbagai stimulus terhadap objek yang diteliti sehingga peneliti 

dapat mengumpulkan berbagai data melalui proses yang ditangkap selama terjun ke 

lapangan (Asyafah, 2020). Dalam hal ini peneliti berfungsi menentukan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pernghimpunan data, 

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan menetapkan kesimpulan dari 

hasil temuannya (Sugiyono, 2012). Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data 

peneliti bertindak langsung dalam proses programnya dan mengamati semua data-data 

yang di dapat untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. 

Data tersebut terbagi ke dalam dua kategori yaitu sumber data primer dan 

sekunder. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (Arikunto, 2010) yang merumuskan 

bahwa data primer diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya melalui 

partisipan dan data sekunder sebagai pendukung atau penunjang penelitian. Dalam 

penelitian ini, untuk sumber data primer diperoleh dari partisipan dalam penelitian 

yang terdiri atas: (1) Koordinator Taḥfīẓ Al-Qur’ān; (2) Pembimbing Taḥfīẓ Al-

Qur’ān; (3) Siswa dari perwakilan tiap angkatan. Sedangkan sumber data sekunder 

meliputi observasi mengenai kegiatan taḥfīẓ dan dokumentasi mengenai sejarah 
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singkat sekolah yang diteliti, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi sekolah maupun 

program, keadaan guru, keadaan siswa serta letak geografisnya, hasil perolehan taḥfīẓ 

siswa yang diperoleh dari berbagai dokumen, arsip, buku, maupun karya ilmiah 

lainnya. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data termasuk ke dalam langkah yang strategis karena 

tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Melalui tahap ini 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian dapat terungkap sebagai jawaban atas 

penelitian itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data diantaranya 

lebih terfokus pada tahap observasi partisipatif, wawancara yang mendalam serta studi 

dokumentasi. Ketiga teknik itulah yang akan peneliti gunakan dalam proses penelitian 

ini.  

3.3.1 Observasi  

Observasi merupakan tahapan yang harus dilalui peneliti untuk mencari data 

yang diperlukan dalam penelitiannya. Obervasi dilakukan dengan cara menghimpun 

data melalui suatu pengamatan dari berbagai situasi dan kondisi terhadap suatu 

kegiatan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini selaras dengan  

(Sukmadinata, 2009) yang memaparkan bahwasannya, “observasi terbagi ke dalam dua 

kategori yaitu observasi parsipatif dan non partisipatif”.  

Lebih jelas Abas Asyafah (2020, hal. 381) dalam bukunya menjelaskan lebih 

rinci mengenai observasi partisipatif dan keuntungan yang diperoleh yaitu: 

Dalam obervasi partisipatif peneliti selaku observer secara langsung terlibat 

dalam kegiatan yang diamati sebagai sumber data. Observasi partisipatif 

sebagai salah satu teknik pengumpula data memiliki beberapa keuntungan 

antara lain: 

1. Observer dimungkinkan untuk mencatat atau merekam banyak hal, perilaku 

dan kejadian-kejadian unik. 

2. Dengan pengamatan observer memperoleh data dari subjek yang tidak 

dapat atau tidak mau berkomunikasi secara verbal. 

 

Oleh karena itu, melalui kriteria yang sudah disampaikan peneliti memilih 

observasi partisipatif dalam melakukan teknik pengumpulan data penelitiannya. Maka 
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peneliti turut serta mengambil peran dalam aktifitas yang berhubungan dengan 

implementasi program taḥfīẓ Al-Qur’ān di sekolah. Diantara bentuk aktifitas yag 

dilakukan adalah mengamati proses pembinaan taḥfīẓ oleh pembimbing yang lain, turut 

serta dalam mengamati berbagai dokumen yang kemudian dianalisis guna menunjang 

penelitian ini. Kemudian hasil obsevasi dihimpun dalam bentuk pedoman observasi. 

Pedoman observasi yang dicacat dan dihimpun akan dilampirkan dalam laporan 

penelitian ini.  

Format pedoman observasi dalam penelitian ini dibuat dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 1  

Contoh Panduan Observasi 

No. 
Fokus 

Kajian 

Data yang 

dibutuhkan 
Jenis Kegiatan 

Aktifitas yang 

diamati 

     

Fokus kajian berisi hal-hal yang menjadi pertanyaan penelitian yang dimuat 

dalam bentuk kalimat pernyataan, jenis kegiatan berisi nama kegiatan yang diamati 

dalam implementasi program taḥfīẓ di sekolah, aktifitas yang diamati terdiri atas 

berbagai rangkaian aktifitas yang dilakukan berdasarkan jenis kegiatannya. 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara sebagai satu diantara bentuk teknik pengumpulan data yang 

dominan digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatitif. Karena melalui wawancara, 

informasi penelitian dapat diperoleh secara mendalam. Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan secara terbuka, dengan artian pewawancara memberikan pertanyaan 

bebas kepada informan namun tetap menyesuaikan pada rumusan masalah yang 

mendasari penelitian (Asyafah, 2020).  

Adapun langkah-langkah wawancara yang dapat dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu (Asyafah, 2020, hal. 370): “(1) mengidentifikasi responden; (2) mengatur waktu 

dan tempat wawancara dengan tepat; (3) menyiapkan butir-butir pertanyaan mendasar 

penelitian; (4) siapkan sarana lakukan teknik wawancara yang sesuai agar informan 



28 
 

Tia Khotifah, 2022  

IMPLEMENTASI PROGRAM TAḤFĪẒ AL-QUR’ĀN DI SEKOLAH SEBAGAI UPAYA UNTUK 

MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN PAI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

dapat leluasa memberikan informasi yang diharapkan; (5) pastikan informasi yang 

diberikan oleh informan adalah benar”. 

Dalam menentukan informan penelitian, teknik yang digunakan peneliti 

berdasarkan Purposive Sampling. Teknik ini tidak ditentukan secara acak namun 

dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Senada dengan yang disampaikan oleh 

Sugiyono (2012, hal. 85) bahwa “purposive sampling merupakan penentuan informan 

berdasarkan adanya tujuan dan pertimbangan yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian”. Selanjutnya Arikunto (2010)  memaparkan pemilihan sampel secara 

purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada aspek-aspek yang harus dipenuhi, 

yaitu: 

a) Pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu. 

b) Subjek yang diambil sebagai sampel benar termasuk subjek yang banyak 

mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat dalam studi 

pendahuluan. 

Berdasarkan aspek-aspek yang telah disebutkan mengenai pemilihan informan, 

maka peneliti telah menentukan para informan yang dianggap relevan dengan 

pembahasan penelitian, yakni sebagai berikut: 

d) Koordinator Taḥfīẓ mengenai konsep program dan penerapan komponen 

implementasi program Taḥfīẓ di SMAN 1 Leuwiliang. 

e) Pembimbing Taḥfīẓ mengenai metode yang digunakan dan upaya pembimbing 

untuk membimbing siswa serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami 

dalam proses hafalan. 

f) Perwakilan siswa yang turut serta dalam program taḥfīẓ. 

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan maka peneliti akan 

menghimpunnya dalam bentuk rekaman dan catatan dokumentasi. Pedoman 

wawancara beserta catatan lapangannya terlampir dalam laporan penelitian ini. Format 

pedoman wawancara disusun dalam bentuk tabel berikut: 
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Tabel 3. 2  

Contoh Panduan Wawancara 
No. Indikator Informan/Narasumber  Daftar Pertanyaan Keterangan 

     

Indikator berisi permasalahan yang mendasari penelitian, informan/narasumber 

berisi nama jabatan atau orang yang berperan memiliki andil untuk memberikan 

informasi yang dicari, daftar pertanyaan terdiri atas pertanyaan pokok yang akan 

disampaikan saat wawancara, dan keterangan berisi catatan penting untuk memperjelas 

wawancara yang dilakukan.   

3.3.3 Studi Dokumen 

Informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian tidak hanya melalui 

observasi dan wawancara, yang perlu peneliti lakukan selanjutnya adalah studi 

dokumentasi. Hal ini selaras dengan Bogdan yang dikutip oleh Abas Asyafah (2020, 

hal. 403), “studi dokumen sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif, bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini 

akan semakin tinggi jika melibatkan studi dokumen ini dalam pendekatan penelitian 

kualitatifnya”.  

Selanjutnya, tujuan adanya studi dokumentasi ini dilakukan untuk menghimpun 

berbagai data atau dokumen yang dianggap penting untuk menunjang terpenuhinya 

penelitian. Sebagaimana Arikunto (2010, hal. 236) mengatakan, “dokumentasi sebagai 

teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber berupa catatan, transkip, buku, 

notulen, rapat baik dari data primer maupun sekunder”. Oleh karena itu, studi dokumen 

ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai sejarah singkat dari sekolah 

yang diteliti, visi, misi dan struktur organisasi sekolah maupun dalam program taḥfīẓ, 

jumlah guru maupun pembimbing taḥfīẓ, jumlah siswa serta letak geografis sekolah 

beserta sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.  

Hasil studi dokumen dihimpun dalam bentuk catatan dokumentasi. Pedoman 

studi dokumen beserta catatan lapangannya terlampir dalam aporan penelitian ini. 

Format pedoman studi dokumen dimuat dalam bentuk tabel berikut: 
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Tabel 3. 3  

Panduan Studi Dokumen 

No. Fokus Kajian Data yang dicari  Nama Dokumen 

    

Fokus kajian berisi berisi hal-hal yang menjadi pertanyaan penelitian namun 

dikemas dalam bentuk kalimat pernyataan, jenis dokumen berisi macam dokumen yang 

dibutuhkan dan dianggap memiliki informasi mengenai data penelitian yang dicari, dan 

keterangan memuat berbagai catatan penting untuk memperjelas studi dokumen yang 

dilakukan. Sehingga melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dapat menunjang 

terpenuhinya hasil penelitian yang diharapkan. 

3.4 Analisis Data 

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif berdasarkan model Miles and Huberman yang meliputi reduksi data, display 

data dan verifikasi data (inference and verification) (Asyafah, 2020). Peneliti 

menggunakan tiga tahapan tersebut sebagai rangkaian analisa proses penelitian yang 

dijabarkan sebagai berikut: 

3.4.1 Reduksi Data 

Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara 

melalui seleksi halus, melalui rangkuman suatu pola yang besar dan seterusnya (Emzir, 

2011). Data yang dirangkum berdasarkan hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. 

Dalam tahapan ini setiap data mentah dipilih atau dikelompokan berdasarkan kalimat 

mana yang sesuai dengan rumusan masalah 1 dan begitupun seterusnya. Selain itu 

untuk memudahkan dalam menyusun laporan penelitian maka peneliti pun 

menggunakan teknik koding terhadap hasil penelitian. Menurut (Moleong, 2005, hal. 

288) “koding yaitu memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditemukan data 

satuannya berasal dari sumber mana”.  

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengkodingan berdasarkan Teknik 

pengumpulan data, yakni Observasi (O), wawancara (W), dan dokumentasi (Dok). 

Secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. 4  

Pengkodean Observasi 
No. Objek Observasi Kode Obervasi 

1. Bimbingan Taḥfīẓ (Online) Ob01 

2. Bimbingan Taḥfīẓ (Offline) Ob02 

3. Kegiatan Ujian Taḥfīẓ Ob03 

 

Tabel 3. 5 

 Pengkodean Wawancara 
No. Jabatan Kode Wawancara 

1. Koordinator Tahfiz dan 

Guru PAI Kelas 12 

W01 

2. Pmbimbing Kelas 11 W02 

3. Pembimbing Kelas 12 W03 

4. Pembimbing Kelas 10 W04 

5. Pembimbing Kelas 12 W05 

6. Pembimbing Kelas 11 W06 

7. Pembimbing Kelas 10 W07 

8. Siswa W08 

9. Siswa W09 

 

Tabel 3. 6  

Pengkodean Dokumentasi 

No. Jenis Dokumentasi Kode Dokumentasi 

1. Profil Sekolah  Dok01 

2. Panduan Program Tahfiz  Dok02 

3. Format Penilaian Hafalan Mingguan Dok03 

4. Hasil Ujian Taḥfīẓ Dok04 

5. Hasil Rapor Taḥfīẓ Dok05 
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3.4.2 Display Data 

 Tahapan yang harus dilakukan peneliti adalah menyajikan data. Dalam 

penelitian ini display data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data 

berdasarkan rumusan masalah. Oleh karena itu, tahapan penelitian ini berhubungan 

dengan temuan yang pertama. Peneliti tidak hanya memberikan narasi namun tabel dan 

juga gambar unruk memudahkan penjabaran dari hasil penelitian (Sugiyono, 2012).  

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik dan sejenisnya yang bersumber dari hasil analisis transkip wawancara, 

catatan lapangan observasi dan studi dokumentasi yang di dalamnya diperlukan koding 

hasil penelitian sehingga data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan 

dan semakin mudah untuk dipahami (Akbar, 2009);  (Sugiyono, 2012). Display data 

dalam penelitian ini terdiri atas struktur organisasi, pengamatan di lapangan dan hasil 

wawancara mengenai implementasi program taḥfīẓ sebagai upaya meningkatkan mutu 

pembelajaran PAI. 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data  

Kegiatan akhir dari penelitian kualitatif adalah melakukan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi data yang telah di dapat dari awal sampai akhir proses penelitian. Dalam hal 

ini agar peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya harus 

berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informan yang menjadi objek 

penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama adalah 

kesimpulan sementara yang disimpan pada setiap akhir temuan masalah di BAB 4. 

Adakalanya mengalami perubahan apabila tidak disertakan bukti-bukti yang kuat 

dalam tahap pengumpulan data, namun bila disertakan dengan bukti yang valid dan 

konsisten maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel (Akbar, 2009). Sedangkan 

kesimpulan yang kedua adalah tahap akhir yang diharapkan menjadi temuan baru baik 

berupa dekripsi yang sebelumnya belum jelas menjadi lebih jelas. 


