
BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-

langkah sistematis, metode berarti suatu cara kerja yang sistematik. Metode disini diartikan 

sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam proses penelitian.
1

Metode sama artinya dengan metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan 

formulasi metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian
2
. Sedangkan penelitian

adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu 

bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta tekhnologi.
3
  Menurut

Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu 

bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.
4

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah  suatu prosedur 

atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan 

fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-

hal baru dan menaikan tingkat ilmu serta tekhnologi.   

A. Sifat penelitian

sifat penelitian ini deskriptif, kualitatif dan lapangan untuk membahas upaya gur Al-

qur’an hadits dalam mengatasi kesulitan membaca al-qur’an di MTs Attaqwa Kresnowidodo 

Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. 
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 Dalam penelitian ini , digunakan pendekatan kualitatif disebut juga penelitian 

naturalistik, karena corak data yang dikumpulkan bercorak kualitatif bukan kuantitatif, karena 

tidak memggunakan alat ukur.  Disebut penelitian naturalistik karena situasi lapangan yang 

bersifat “natural” atau “wajar” , sebagaimana adanya tanpaadanya manipulasi, diatur dengan 

eksperimen atau test”.
5
  

 Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah ( natural setting ), disebut juga metode 

etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang 

antropologi budaya, disebuit juga sebagai metode kualitatif karena data yang dikumpulkan 

dan dianalisisnya bersifat kualitatif.
6
 

 Metode ini menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian 

dilakukan, berdasarkan fakta yang ada. Metode diskriftif tidak terbatas pada pengumpulan 

data dan penyusunan data karena metode diskriftif mempunyai ciri-ciri memusatkan pada 

pemecahan masalah yang ada dan aktual, data dikumpulkan, disusun , dijelaskan kemudian 

dianalisis.  

 Mengacu konsep diatas, maka penelitian yang dilakukan ini berusaha mendiskrifsikan 

cara yang dilakukan guru Al-qur’an hadits  dalam mengatasi kesulitan membaca al-qur’an 

peserta didik.  

 

B. Sumber Data 

 Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan 

sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat  explanation (menerangkan, menjelaskan), 

karena itu bersifat to learn about the people(masyarakat objek), sedangkan penelitian 

kualitatif lebih bersifat understanding (memahami) terhadap fonemena atau gejala sosial, 
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karena bersifat to learn about the people (masyarakat sebagai subyek). Yang dimaksud 

sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.
7
  Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai 

bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau 

bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.
8
 

 Jadi yang di maksud dengan sumber data adalah semua keterangan yang berasal 

responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Dalam penelitian ini ada dua sumbrt data 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

 Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu guru Al-qur’an Hadits dan siswa MTs 

Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Sedangkan sumber data sekunder 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, Tata Usaha, guru di MTs Attaqwa Kresnowidodo 

dan lain – lain. 

 Dengan pengambilan sumber data yang pilih secara purposive sampling, maka 

sumber data dipilih orang – orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang akan 

diteliti atau juga yang berwenang dalam masalah tersebut.
9
 Dalam penentuan sampel sebagai 

sumber data atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses “kulturasi”, 

sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui , tetapi juga dihayatinya. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang tengah diteliti, 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. 

4. Mereka yang tidak cendrung menyampaikan informasi hasil “Kemasannya 

sendiri”. 
10
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 Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat 

kealamiahannya (natural setting) obtek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian 

dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (apllied 

research) dan penelitian pengembangan (research and development). Selanjutnya 

berdasarkan tingkat kealamihan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode 

penelitian eksperimen, survei dan naturalistik.
11

 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini dilakukan untuk 

menemukan bagimana upaya guru Al-Qu’an Hadits dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik kelas VIII  di MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran tahun 

2016. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengumpulkan dokumen dari MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. 

Pesawaran tentang jumlah siswa kelas VIII  tahun pelajaran 2015/2016 

2. Pendekatan dengan wawancara, mengenai tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran 

Islam, khususnya tentang kesulitan belajar Al-Qur’an Hadits di MTs Attaqwa 

Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran pada guru Al-Qur’an Hadits, serta 

Kepala Sekolahnya. 

3. Melalui pengamatan (observasi) mengamati peran guru Al-Qur’an Hadits dalam 

upaya mengatsi kesulitan peserta didik. Dari catatan-catatan yang sengaja dilakukan 

selama dilapangan, supaya kemudian membuat laporan mengenai hasil penelitian. 
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 Metode penentuan subyek sering disebut sebagai metode penentuan sumber data. 

Maksud dari sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh.
12

 

Subyek penelitian merupakan sumber untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh 

peneliti untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi peneliti adalah penulis sendiri dan yang menjadi subjek dan sekaligus sumber data 

adalah sebagai berikut. 

a. Kepala Sekolah  

 Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, supervisior serta administrator yang 

mempunyai wewenang untuk mengatur dan menggerakkan semua sumber daya yang ada di 

sekolah supaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien demi terwujudnya tujuan diinginkan 

oleh kepala sekolah. 

b. Guru Al-Quran Hadist  

 Guru sebagai pelaksana dan penggerak dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

Guru merupakan subyek utama di dalam penelitian, Karena guru akan dilihat tindakan yang 

dilakukannya dalam membantu siswa mengatasi permasalahan di dalam proses pembelajaran. 

Adapun data yang akan didapat adalah berupa informasi secara langsung serta wawancara 

mengenai upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar. 

c. Siswa yang mengalami kesulitan belajar 

 Siswa tak kalah pentingnya dari seorang guru, tanpa siswa proses pembelajaran itu 

tidak akan berjalan. Adapun siswa yang mengalami kesulitan belajar sebanyak 20 orang. Data 

yang didapat yaitu berupa informasi secara langsung yang dilakukan dengan wawancara 

untuk melengkapi data yang berhubungan dengan upaya guru dalam mengatsi MTs Attaqwa 

                                                           
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 

172. 



45 
 

Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Darul Huda Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2015/2016. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

 Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, 

peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu meliputi: 

a. Metode Observasi 

 Observasi adalah “pengamatan langsung terhadap fenomena objek yang diteliti secara 

obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih 

konkrit dari kondisi di lapangan”. Sedangkan menurut Sustrisno Hadi “Observasi bisa 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik dan terarah mengenai 

fenomena-fenomena yang akan diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung”.
13

  

 Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan yaitu 

dikelompokkan menjadi dua bentuk sebagai berikut: 

1. Observasi partisipan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah tempat 

dilakukannya observasi. 

2. Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku peneliti dalam 

kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang diamati kurang dituntut. 

 Dalam penelitian ini digunakan observasi non partisipan, peneliti tidak turut ambil 

dalam bagian kehidupan orang yang diobservasi. Metode ini penulis gunakan dalam 

pengumpulan data tentang upaya guru dalam mengatsi kesulitan belajar peserta didik kelas 

VIII A di  MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran tahun 2016. 

b. Metode Interview/ Wawancara 
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 Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

dibandingkan dengan tujuan penelitian.
14

 Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa metode 

interview merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi dengan jalan mengadakan 

komunikasi langsung antara dua orang atau lebih serta dilakukan dengan lisan. 

 Apabila dilihat dari sifat dan teknik pelaksanaanya, maka interview dapat dibagi 

menjadi tiga yaitu: 

1. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah 

yang diteliti. 

2. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses wawancara dimana interview tidak 

sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian dan 

interview. 

3. Interview bebas terpimpin adalah komunikasi keduanya. Pewawancara hanya 

membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi.
15

 

 Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang latar belakang sejarah 

berdirinya dan perkembangan MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. 

Pesawaran serta untuk mendapatkan informasi tentang upaya guru dalam mengatsi kesulitan 

belajar peserta didik kelas VIII A di MTs Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. 

Pesawaran tahun pelajaran 2016.  

c. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan coba mencari data 

tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah “mencari 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

legger, agenda, dan sebagainya.
16
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 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang jumlah siswa, guru dan 

karyawan, struktur organisasi, sarana dan prasarana, letak dan keadaan geogarafis MTs 

Attaqwa Kresnowidodo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. 

D. Teknik Analisa Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu analisa berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 

dirumuskan pada data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang 

sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak 

berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan berulang-

ulang dengan teknik trigulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut 

berkembang menjadi teori.
17

 

 Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Setelah data 

terkumpul melalui teknik pengumpulan data tersebut, maka data yang telah didapat itu harus 

diolah lebih dahulu sebelum dianalisis satu persatu untuk diambil kesimpulan. Miles and 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification.
18
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Adapun langkah-langkah dalam analisis data tersebut adalah : 

1. Data Reduction ( Reduksi Data ) 

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, 

maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan 

anlisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

      2. Data Display ( Penyajian Data ) 

 Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan 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 

menyatakan “Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”. 

    3. Conclusion Drawing/ Verification 

 Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti 

yang 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 kredibel. 
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 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif memungkinkan dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. 

 Sebagaimana pada umumnya penelitian kualitatif, penelitian berdasarkan prespektif 

bersifat induktif,berangkat dari kasus-kasus berdasarkan pengalaman penelitian untuk 

kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proporsisi yang bersifat 

umum. Induksi adalah proses dimana peneliti mengumpulkan data dan kemudian 

mengembangkan suatu teori atau dengan kata lain grounded theory.
19

 

 “Setelah diolah sedemikian rupa, maka akan untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

yang terakhir dari hasil penelitian dalam  penelitian ini penulis menggunakan cara berpikir 

induktif yaitu “cara yang berangkat dari yang khusus berakhir pada yang umum dimana 

induktif ini berdasarkan fakta-fakta yang khusus, pristiwa-pristiwa yang kongkrit, 

kemudian”. 
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