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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field 

reseach), yang memfokuskan perhatian pada fenomena yang terjadi pada saat ini. 

Pendekatan penelitian ini menggunkan penelitian kualitatif, karena permasalahan 

berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan . pendekatan kualitatif menurut sugiyono adalah pendekatan 

penelitian yang digunakan pada kondisi objek yang alamiah sehingga peneliti 

adalah instrument kunci dan peneliti hanya mengamati peristiwa yang terjadi. 

Teknik pengumpulan data pada pendekatan kualitatif dilakukan secara gabungan, 

analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian kualitatif yang lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.1 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan 

dari metode deskriptif ialah metode yang berusaha mendeskripsikan fenomena 

yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.2 Metode 

deskriptif juga menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang objek yang 

diteliti pada saat penelitian langsung. Pada penelitian ini, metode deskriptif 

kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara alamiah tentang kemampuan

 
1 Ditha Prasanti,”Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam 

Perencanaan Informasi Kesehatan.” Jurnal Lontar, Vol. 6, No. 1, januari-juni 2018, h. 16 
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 72 
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menghafal surah pendek siswa kelas VI MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten 

Tabalong. Metode ini digunakan agar hasil penelitian dapat mengungkap fakta-

fakta yang terjadi dilapangan secara sistematis, factual, dan akurat. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas 

VI MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten Tabalong. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kemampuan menghafal surah 

pendek siswa kelas VI MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten Tabalong. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data pokok dan data 

penunjang. 

a. Data pokok 

1) Data tentang Kemampuan  Menghafal Surah Pendek Siswa kelas 

VI MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten Tabalong.  

2) Data tentang Faktor-faktor Pendukung dalam Kemampuan 

Menghafal Surah Pendek di MI Manba’ul Anwar Wirang 

Kabupaten Tabalong 

3) Data penunjang 
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Data penunjang dalam penelitian ini adalah data tentang gambaran 

umum lokasi penelitian meliputi: 

1) Sejarah singkat berdirinya MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten 

Tabalong. 

2) Identitas MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten Tabalong. 

3) Visi dan Misi MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten Tabalong. 

4) Program-program MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten 

Tabalong 

5) Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi MI Manba’ul Anwar 

Wirang Kabupaten Tabalong. 

6) Keadaan Siswa MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten Tabalong. 

7) Sarana dan prasarana MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten 

Tabalong. 

2. Sumber Data 

Data yang akan peneliti gali pada penelitian ini bersumber dari: 

a. Responden, yaitu siswa Kelas VI MI Manba’ul Anwar Wirang 

Kabupaten Tabalong. 

b. Informan, yakni Kepala sekolah, Guru Tahfidz, dan Tata Usaha MI 

Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten Tabalong. 

c. Dokumen, yaitu semua catatan atau arsip yang memuat data-data atau 

informasi yang mendukung dalam penelitian, baik berasal dari guru 

maupun yang berasal dari staf Tata Usaha MI Manba’ul Anwar 

Wirang Kabupaten Tabalong. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Informasi atau data-data yang diperoleh dalam penelitian diperoleh 

melalui tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data pokok yang bersifat 

kualitatif diperoleh melalui tes, sedangkan data penunjang diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.1 Pada penelitian ini penulis 

melakukan tes lisan menghafal terhadap siswa kelas VI untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan siswa apakah sudah mampu menghafal al-Qur’an dengan 

makhrijul huruf, kaidah ilmu tajwid dan fashahah. 

2. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.2 Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap pelaksanaan dan kemampuan menghafal siswa kelas VI MI Manba’ul 

 
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, cet. 15, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 193 
2 Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 

h. 220 
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Anwar Wirang Kabupaten Tabalong, yaitu mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap data yang akan digali agar mendapatkan data yang konkrit. 

3. Wawancara 

Penulis dalam mengumpulkan data juga menggunakan teknik wawancara 

dengan percakapan yang diarahkan kepada masalah tertentu, penulis melakukan 

Tanya jawab dengan responden dan informan untuk menggali data sesuai sasaran 

penelitian. Wawancara digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara 

yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (bahan pertanyaan) 

yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.3 Data-data yang digali melalui 

wawancara ialah tentang kemampuan menghafal Alquran siswa kelas VI serta 

untuk mendapatkan data tentang profil sekolah. Teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data, melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh peneliti 

dari teknik observasi dan dokumentasi. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penunjang seperti data 

keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana serta data penunjang lainnya yang 

berkaitan dengan data yang diperlukan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data, dan teknik pengumpulan 

data, maka dapat dilihat dari tabel berikut. 

 

 

 

 
3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 73 
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Tabel 3.1 Matrik Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data TPD* 

1. Data tentang Kemampuan Menghafal 

Surah Pendek Siswa kelas Vi MI 

Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten 

Tabalong Meliputi: 

a. Menghafal Surah dengan Kelancaran 

b. Menghafal Surah sesuai dengan 

Kaidah Ilmu Tajwid 

c. Menghafal Surah dengan Fashahah 

 

 

Responden 

(peserta didik 

kelas VI) 

 

 

 

Tes lisan 

2. Data tentang Faktor-faktor pendukung 

kemampuan menghafal surah pendek. 

Responden 

(guru tahfizh 

kelas VI) 

Wawancara 

3. Data Penunjang: 

a. Sejarah singkat berdirinya MI 

Manba’ul Anwar Wirang 

Kabupaten Tabalong. 

 

 

Informan 

(Kepala 

Sekolah) dan 

dokumenter 

 

Wawancara dan 

dokumentasi 

 

 

b. Identitas MI MI Manba’ul Anwar 

Wirang Kabupaten Tabalong. 

 

Informan (tata 

usaha) dan 

Dokumenter 

Wawancara dan 

dokumentasi 

 

c. Visi dan Misi MI Manba’ul Anwar 

Wirang Kabupaten Tabalong. 

 

Informan (tata 

usaha) dan 

Dokumenter 

Wawancara dan 

dokumentasi 

d. Program-program MI Manba’ul 

Anwar Wirang Kabupaten 

Tabalong 

Informan (tata 

usaha) dan 

dokumenter 

Wawancara dan 

dokumentasi 
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e. Keadaan Guru dan Tenaga 

Administrasi MI Manba’ul Anwar 

Wirang Kabupaten Tabalong. 

 

f. Keadaan Siswa MI Manba’ul 

Anwar Wirang Kabupaten 

Tabalong. 

Informan (tata 

usaha) dan 

Dokumenter 

 

Informan (tata 

usaha) dan 

Dokumenter 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

g. Sarana dan prasarana MI Manba’ul 

Anwar Wirang Kabupaten 

Tabalong. 

Informan (tata 

usaha) dan 

Dokumenter 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

Keterangan: * = Teknik Pengambilan Data 

 

E. Desain Pengukuran 

Untuk mengetahui kemampuan siswa menghafal surah pendek, maka 

dikemukakan desain pengukuran sesuai data yang ingin digali, yakni kemampuan 

menghafal dari hasil tes hafalan siswa dan juga menghafal dengan lancar. Penulis 

menetapkan beberapa indikator dan perhitungan skor perolehannya sebagai 

berikut: 

1. Kelancaran 

Kriteria penilaian dalam kelancaran menghafal surah pendek berdasarkan 

kesalahan yang dilakukan siswa adalah sebagai berikut: 

a) ketika siswa salah dalam melafalkan surah pendek maka siswa dinilai 

satu kesalahan 

b) ketika kesalahan yang dilakukan siswa dalam melafalkan surah pendek 

lebih dari 5 kali, siswa dinilai 5 kali kesalahan. 
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Jenis penilaian kelancaran dalam menghafal Alquran dilakukan dalam 

penilaian surah pendek. 

 

Kriteria penilaian kelancaran menghafal Surah 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Nilai 100 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada tidak ada kesalahan 

Nilai 95 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada 1 kesalahan 

Nilai 90 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada 2 kesalahan  

Nilai 85 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada 3 kesalahan  

Nilai 80 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada 4 kesalahan  

Nilai 75 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada 5 kesalahan  

Nilai 70 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada 6 kesalahan  

Nilai 65 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada 7 kesalahan  

Nilai 60 jika siswa dalam melafalkan ayat Alquran ada 8 kesalahan 

 

2. Kriteria Penilaian Kesesuaian bacaan dengan kaidah ilmu tajwid 

No. Indikator Kriteria Skor 

1. Makhrijul huruf 

(tempat 

• Siswa dapat melafalkan huruf hijaiyah 

dengan sesuai tempat keluarnya huruf 

30 

 

No Kesalahan Nilai 

1 0 100 

2 1  95 

3 2 90 

4 3 85 

5 4 80 

6 5 75 

7 6 70 

8 7 65 

9 8 60 
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keluarnya huruf) • Siswa dapat melafalkan huruf hijaiyah 

sesuai tempat keluarnya huruf  tapi 

terhadap rentan kesalahan 1-6 

20 

• Siswa melafalkan huruf hijaiyah 

dengan tidak sesuai tempat keluarnya 

huruf  

10 

2. Shifatul huruf 

(sifat atau 

keadaan huruf) 

• Siswa dapat melafalkan huruf hijaiyah 

sesuai sifat huruf 

30 

 

• Siswa dapat melafalkan huruf hijaiyah 

sesuai sifat huruf terhadap rentan 

kesalahan 1- 6 

20 

 

• Siswa melafalkan huruf hijaiyah 

dengan tidak sesuai sifat huruf  

10 

3. Ahkamul huruf 

(hukum atau 

kaidah huruf) 

• Siswa dapat melafalkan ayat dengan 

hukum tajwid dengan benar sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid 

20 

 

• Siswa melafalkan ayat dengan hukum 

tajwid dengan tidak sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid 

10 

4. Ahkamul wad 

ma Qashr 

(hukum panjang 

dan pendeknya 

bacaan) 

• Siswa melafalkan bacaan sesuai 

panjang dan pendeknya dalam kaidah 

ilmu tajwid 

20 

 

• Siswa melafalkan bacaan tidak sesuai 

panjang pendeknya dalam kaidah ilmu 

tajwid 

10 

Keterangan : Apabila benar semuanya diberi nilai 100 

 

3. Kriteria Penilaian fashahah 

No Indikator Kriteria Skor 

1 Al-Waqfu wa al-ibtida’ 

(ketepatan antara memulai 

bacaan dan menghentikan 

bacaan) 

• Siswa dapat melafalkan 

bacaan sesuai dengan 

ketepatan antara memulai 

bacaan dan menghentikan 

bacaan 

40 
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• Siswa dapat  melafalkan 

bacaan sesuai ketepatan 

memulai bacaan namun tidak 

sesuai menghentikan bacaan 

30 

 

 

 

• Siswa dapat  melafalkan 

bacaan tapi tidak sesuai 

dengan ketepatan memulai 

bacaan namun sesuai 

menghentikan bacaan 

20 

 

• Siswa melafalkan bacaan 

tidak sesuai dengan ketepatan 

antara memulai bacaan dan 

menghentikan bacaan 

10 

2 Mura’atul huruf wa al-

harakat (memperhatikan 

huruf dan harakat) 

• Siswa dapat melafalkan 

bacaan sesuai dengan 

memperhatikan huruf dan 

harakat 

30 

 

 

 

• Siswa dapat melafalkan 

bacaan sesuai 

memperhatikan huruf tapi 

tidak sesuai harakat 

20 

 

 

• Siswa melafalkan bacaan 

tidak sesuai huruf  dan 

harakat 

10 

3 Mura’atul kalimah wa al-

ayat (memperhatikan 

kalimat dan ayat) 

• Siswa dapat melafalkan 

bacaan sesuai dengan 

memperhatikan kalimat dan 

ayat 

30 

 

 

 

• Siswa dapat melafalkan 

bacaan sesuai ayat namun 

tidak sesuai kalimat 

• Siswa melafalkan bacaan 

tidak sesuai kalimat dan ayat 

20 

 

 

10 

Keterangan : Apabila benar semuanya diberi nilai 100 

 

Skala penilaian dari ketiga indikator tersebut berkisar antara 0 – 100 

dengan perincian sebagai berikut: 
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80 – 100 = Sangat mampu 

70 - <80 = Mampu 

60 - <70 = Cukup mampu 

50 - <60 = Kurang mampu 

0 - <50 = Tidak mampu 

Kemudian untuk menghitung skor, penulis menggunakan mean (nilai rata-

rata) dengan rumus sebagai berikut: 

Mx = 
∑𝐹𝑥

𝑁
 

Keterangan: 

Mx = Rata-rata skor 

Fx = Jumlah skor yang diperoleh 

N = Responden 

  

Mengukur ketiga kemampuan menghafal diatas, penulis menjumlahkan 

nilai rata-rata dari ketiga kemampuan menghafal dari segi kelancaran, kesesuaian 

bacaan dengan kaidah ilmu tajwid dan fashahah. Kemudian setelah mengetahui 

jumlahnya maka diproses dengan dibagi tiga untuk mengetahui hasil rata-ratanya. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan data 

Untuk pengolahan data yang telah diperoleh, penulis menggunakan 

beberapa teknik, yaitu: 

a. Editing, yaitu memeriksa, menyaring, dan mengoreksi data yang telah 

terkumpul untuk menyempurnakan kekurangannya. 

b. Kategorisasi, yaitu mengklarisifikasikan data yang telah terkumpul 

sesuai jenis dan permasalahannya sehingga mudah menguraikannya 

dalam penyajian data. 
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c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap data 

yang dianggap perlu dijelaskan agar mudah dimengerti dan dipahami 

maksudnya. 

2. Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan diinterpretasikan, lalu diadakan analisis 

data terhadap kemampuan siswa kelas VI dalam menghafal surah pendek di 

MI Manba’ul Anwar Wirang Kabupaten Tabalong. 

Adapun untuk menganalisis data ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. . Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, 

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek 

yang diteliti secara tepat. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian 

b. Membuat desain proposal skripsi dan berkonsultasi dengan dosen 

pembimbing. 

c. Mengajukan desain proposal skripsi kepada biro skripsi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

UIN Antasari Banjarmasin. 
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2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi 

b. Melakukan revisi proposal berdasarkan hasil seminar dan petunjuk dari 

dosen pembimbing. 

c. Membuat surat riset kepada dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyampaikan surat riset penelitian terhadap pihak terkait. 

b. Mengumpulkan data yang diperlukan dilapangan sesuai dengan teknik 

yang telah ditentukan. 

c. Mengolah, menyusun dan menganalisis data. 

4. Tahap Penyusunan Hasil Penelitian 

a. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk menyempurnakan 

penulisan laporan hasil penelitian. 

b. Membuat laporan hasil penelitian ke dalam skripsi yang utuh, 

kemudian diperbanyak dan selanjutkan siap diujikan dalam 

munaqasyah skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 


