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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian 

lapangan ialah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris 

di lapangan, dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan 

mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.
1
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas, social, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang 

secara individu maupun kelompok.
2
 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 5 orang guru pembelajaran tajwid TPA At-

Taubah dan 10 orang siswa TPA At-Taubah Unit 058 Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

                                                 
1
Imam Mohtar, Hubungan Antara Kerja dan Pengalaman Kerja dengan Kinerja Guru 

Madrasah, (Jawa Timur: Inspirasi Indonesia, 2019). h. 9. 

 
2
Nana Shaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 

2015), h. 60. 
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Objek penelitian ini adalah strategi guru TPA At-Taubah Unit O58 

Banjarmasin dalam meningkatkan keterampilan pembelajaran tajwid dan 

kemampuan siswa TPA At-Taubah Unit 058 Banjarmasin. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat pada TPA At-Taubah Unit 058 Banjarmasin 

yang terletak di Jalan Kampung Melayu Gg. Istiqomah RT. 05. TPA At-Taubah 

ini bertempat di Masjid At-Taubah Kampung Melayu. Masjid ini berada di 

pinggir bantaran sungai martapura dan diapit oleh rumah-rumah warga, sehingga 

masjid ini menjadi tempat yang strategis dalam melakukan kegiatan keagamaan 

dan tidak terkecuali pendirian TPA. 

 

D. Data dan Sumber Data  

1. Data 

a. Data Pokok 

Data tentang strategi guru dalam meningkatkan keterampilan siswa pada 

pembelajaran tajwid di TPA At-Taubah Unit 058 Banjarmasin meliputi: 

1) Strategi guru yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan siswa 

pada pembelajaran tajwid, yaitu: 

a) Merencanakan strategi untuk pembelajaran tajwid. 

b) Melaksanakan strategi untuk pembelajaran tajwid. 

2) Metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan siswa pada 

pembelajaran tajwid di TPA At-Taubah Unit 058 Banjarmasin. 
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3) Keterampilan siswa pada pembelajaran tajwid di TPA At-Taubah Unit 

058 Banjarmasin 

b. Data Penunjang 

1) Sejarah singkat berdirinya TPA At-Taubah Unit 058 Banjarmasin. 

2) Struktur Jabatan Pelindung, Penasihat, dan Guru Pengajar TPA At-

Taubah Unit 058 Banjarmasin. 

3) Keadaan siswa TPA At-Taubah Unit 058 Banjarmasin di Bulan 

Desember 2021-Januari 2022. 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan, penulis menggalinya 

dari sumber-sumber sebagai berikut: 

a. Informan; Yaitu kepala unit, guru pengajar, dan siswa TPA At-Taubah 

Unit 058 Banjarmasin. 

b. Dokumen; Yaitu catatan atau arsip yang berhubungan dengan sejarah 

singkat pembelajaran tajwid di TPA At-Taubah Unit 058 Banjarmasin. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa teknik sebagai berikut: 

1. Observasi 

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung atau terfokus di 

lokasi penelitian untuk memperoleh data tentang bagaimana kemampuan 

keterampilan siswa dalam pembelajaran ilmu tajwid. 
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2. Wawancara 

Teknik ini untuk tanya jawab secara langsung dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan untuk menggali data 

yang diperlukan. 

3. Dokumenter 

Teknik ini digunakan penulis untuk mengetahui data tentang keadaan TPA, 

guru pengajar dan siswa melalui bahan tertulis yang telah diarsipkan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data dapat dilihat pada matriks berikut: 

Tabel 3.1  Matriks Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

NO DATA SUMBER DATA T.P.D 

1 Data Pokok 

Data yang berkenaan dengan 

strategi guru meningkatkan 

keterampilan siswa dalam 

pembelajaran tajwid di TPA At-

Taubah Unit 058 Banjarmasin, 

yaitu: 

a. Strategi yang efektif untuk 

pembelajaran tajwid di 

TPA At-Taubah Unit 058 

Banjarmasin. 

b. Metode yang efektif untuk 

pembelajaran tajwid di 

TPA At-Taubah Unit 058 

Banjarmasin. 

c. Keterampilan siswa pada 

pembelajaran tajwid di 

TPA At-Taubah Unit 058 

Banjarmasin. 

 

 

 

 

 

Guru 

 

Guru 

 

 

Siswa 

 

 

 

 

 

Observasi dan 

Wawancara 

 

2 

 

 

 

 

Data Penunjang 

Data penunjang ialah data yang 

berkenaan dengan gambaran 

umum lokasi penelitian, yang 

meliputi: 
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a. Sejarah singkat berdirinya 

TPA At-Taubah Unit 058 

Banjarmasin 

b. Visi dan Misi TPA At-

Taubah Unit 058 

Banjarmasin 

c. Struktur Jabatan 

Pelindung, Penasihat, dan 

Guru TPA At-Taubah Unit 

058 Banjarmasin 

d. Keadaan Siswa TPA At-

Taubah Unit 058 

Banjarmasin di Bulan 

Desember 2021-Januari 

2022. 

 

 

 

 

Kepala Unit TPA 

At-Taubah 

 

 

Observasi, 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing; Dalam hal ini penulis melakukan pengecekan kembali terhadap 

data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah semua terisi 

lengkap dan apakah data-data tersebut dapat dipahami serta dapat 

dipakai. 

b. Koding; Disini penulis mengklasifikasikan semua jawaban responden 

menurut macam atau jenisnya dengan cara memberi kode pada setiap 

data yang diperoleh. 

c. Klasifikasi; Data yang diperoleh diberikan kode, kemudian 

dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya atau jenisnya, dengan 

cara ini data mengenai masalah tertentu tidak lagi tercampur dengan data 

lainnya. 

2. Analisis Data 
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Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya 

dilakukan penganalisaan data, ada dua tahap dalam menganalisa data yaitu: 

a. Tahap pertama, menganalisa data dengan mempelajari hasil observasi, 

wawancara dan dokumen semua data yang terkumpul. 

b. Tahap kedua, mencari strategi apa saja yang sudah dilaksanakan oleh 

guru dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran 

tajwid dan kalaupun tidak terlaksana apa kendalanya. Dengan demikian 

akan terlihat dengan jelas sejauhmana perkembangan kemampuan 

keterampilan siswa dalam pembelajaran tajwid, apakah meningkat, atau 

tetap seperti sebelumnya. 

 

 


