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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research,dengan 

pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menggambarkan Implementasi 

metode Iqra dalam Pembelajaran Alquran di TPA Miftahul Jannah Desa Beringin 

Jaya Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 

analisis deskriptif kualitatif.  

Deskripsi kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena, 

dengan cara dekripsi dalam bentuk kata dan bahasa dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya 

digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. 
1
 

Dengan penelitian ini peneliti akan mendapatkan data secara langsung 

terhadap objek yang diteliti,  berkenaan dengan Implementasi metode Iqra dalam 

pembalajaran Alquran di TPA Miftahul Jannah Desa Beringin Jaya Kecamatan 

Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.   

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Adapun yang dijadikan subjek adalah 7 orang guru yang mengajar di TPA 

Miftahul Jannah, dari 7 orang tersebut ada 2 orang yang mengajar Iqra. Adapun 5 

                                                 
1
 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002), h. 5-6 
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orang guru lainnya mengajar ditingkatan Alquran dan sesekali juga mengajar Iqra 

tetapi tidak rutin. Oleh karena itu subjek yang diteliti oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah 2 orang guru yang mengajar Iqra dan 48 orang peserta didik 

yang belajar Iqra,yang penulis amati saat proses pembelajaran Iqra di TPA 

Miftahul Jannah Desa Beringin Jaya Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito 

Kuala.    

2. Objek Penelitian 

Adapun Sebagai objek penelitian adalah  Implementasi metode Iqra dalam 

pembelajaran Alquran di TPA Miftahul Jannah Desa Beringin Jaya Kecamatan 

Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.  

   

C. Data dan Sumber Data  

1. Data  

Data yang akan digali dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu: Data 

Pokok dan Data Penunjang. 

a. Data Pokok   

1) Data tentang Implementasi metode Iqra dalam pembelajaran 

alquran di TPA Miftahul Jannah Desa Beringin Jaya Kecamatan 

Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala,yang  meliputi:  

a) Tujuan yang ingin dicapai 

b) Media yang digunakan  

c) Langkah-langkah metode Iqra dalam pembelajaran Alquran  

d) Evaluasi yang digunakan  
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2) Data tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi  pelaksanaan 

Implementasi metode Iqra dalam pembelajaran alquran di TPA 

Miftahul Jannah Desa Beringin Jaya Kecamatan Anjir Muara 

Kabupaten Barito Kuala, yang meliputi:  

a) Latar belakang pendidikan guru   

b) pengalaman mengajar  

c) Pelatihan yang diikuti 

d) Kemampuan peserta didik 

e) Sarana yang tersedia 

b. Data Penunjang  

Data Penunjang ini dapat digali untuk melengkapi dari data pokok yang 

terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, yaitu:  

1) Sejarah singkat berdirinya TPA Miftahul Jannah  

2) Struktur Organisasi TPA Miftahul Jannah 

3) Keadaan guru  

4) Keadaan peserta didik  

5) Sarana dan prasarana 

2. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Responden, yaitu 2 orang guru yang mengajar metode Iqra dalam 

pembelajaran Alquran di TPA Miftahul Jannah Desa Beringin Jaya 

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.  
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b. Informan, yaitu kepala TPA Miftahul Jannah  yang dapat memberikan 

kelengkapan informasi data 

c. Dokumenter yaitu berupa catatan-catatan, keterangan yang 

berhubungan dengan gambaran umum objek dan subjek penelitian. 

   

D. Teknik Pengumpulan Data   

Dalam teknik pengumpulan data ini, maka penulis menggunakan beberapa 

teknik, yaitu:  

1. Observasi  

Suharsimi Arikunto mengatakan di dalam psikologik, “Observasi atau 

yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian 

terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi 

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba dan pengecap”.
2
 Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian pengenai hal-hal yang dapat diamati dan ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Yakni melakukan pengamatan 

langsung terhadap   Implementasi metode Iqra dalam Pembelajaran Alquran di 

TPA Miftahul Jannah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2013), h. 200 
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2. Wawancara  

Musfiqon mengatakan, “bahwa Pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara dikalukan untuk mencari data tentang pemikiran, konsep atau 

pengalaman dari informan”.
3
 

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan 

terpimpin di mana peneli membuat catatan-catatan pokok yang masih 

memungkinkan variasi-variasi penyajian pertanyaan yang disesuaikan dengan 

kemauan dan kondisi  yang ada. Sehingga kesalahan wawancara dapat dihindari 

dan dpat menggali informasi yang lebih menyeluruh dan intensif dari subjek 

penelitian  

3. Dokumentasi  

Suharsimi Arikunto, “mengatakan dokumentasi, asal katanya dokumen, 

yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi dilaksanakan untuk 

memperoleh data tambahan mengenai hal-hal yang variabel tang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prassasti, notulen, rapat, agenda dan 

sebagainya”.
4
 Adapun dokumentasi yang peneliti ambil adalah hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu, guru, siswa, sejarah singkat berdirinya TPA 

Miftahul Jannah, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan metode Pembelajaran 

Alquran. 

Agar lebih jelasnya mengenai sumber data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data dapat dilihat dari matrik pada tabel berikut: 

                                                 
3
 Musfiqon, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 

2012), h. 117 

 
4
 Suharsimi Arikunto, op,cit,.201  
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Tabel 3.1 Matriks Data, Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data  

No Data Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

1 Implementasi metode Iqra 

dalam pembelajaran Alquran di 

TPA  Miftahul Jannah Desa 

Beringin Jaya Kecamatan Anjir 

Muara Kabupaten Barito Kuala 

meliputi:   

a. Tujuan yang ingin dicapai  

b. Media yang digunakan 

c. Langkah-langkah metode 

Iqra dalam pembelajaran 

Alquran 

d. Evaluasi yang digunakan 

Guru & peserta 

didik 

Wawancara & 

observasi 

2 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Implementasi 

metode Iqra dalam pembelajaran 

Alquran di TPA (Alquran) 

Miftahul Jannah Desa Beringin 

Jaya Kecamatan Anjir Muara 

Kabupaten Barito Kuala:  

a. Latar belakang pendidikan 

guru 
b. Pengalaman mengajar 

c. Pelatihan yang diikuti 

d. Kemampuan peserta didik  

e. Sarana yang tersedia 

Guru 
Wawancara & 

observasi 

3 Gambaran  umum lokasi 

penelitian: 

a. Sejarah singkat berdirinya 

TPA Miftahul Jannah 

b. Struktur Organisasi TPA 

Miftahul Jannah 

c. Keadaan guru  

d. Keadaan siswa  

e. Sarana dan prasarana 

Kepala TPA 

Miftahul Jannah 

Wawancara & 

dokumenter 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis data   

1. Teknik pengolahan Data  

Pengolahan data yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik sebagai 

berikut:    
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a. Koleksi data, dalam hal ini penulis menumpulkan kembali data-data 

yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai 

dengan apa yang diperlukan dalam penelitian ini atau belem. 

b. Klasifikasi data, yaitu penulis melakukan pengelompokkan data sesuai 

dengan jenisnya sehingga mudah disimpulkan untuk menjawab 

rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian.  

c. Editing, yaitu untuk meneliti kembali kelengkapan data yang telah 

terkumpul untuk mengetahui apakah seluruh data yang diperlukan 

sudah terpenuhi.  

d. Interpretasi Data, yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang 

disajikan agar data mudah dipahami dan tidak mengandung penafsiran 

lain.  

2. Analisis Data  

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan kejadian seseungguhnya dalam bentuk 

uraian atau kalimat. Sedangkan dalam mengambil kesimpulan penulis 

menggunkan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum. 

  

F. Prosedur Penelitian  

Adapun prosedur dalam penelitian ini yang dilaksanakan melalui beberapa 

tahapan yang harus dilalui yaitu tahap pendahuluan, tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir.  
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1. Tahapan Pendahuluan   

a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian  

b. Membuat desain proposal  

c. Berkonsultasi dengan dosen penasehat  

d. Mengajukan desain proposal dangan meminta persetujuan   

2. Tahapan Persiapan  

a. Mengadakan pseminar proposal setelah disetujui  

b. Memperbaiki proposal berdasarkan saran pembimbing skripsi  

c.  Memohon surat riset untuk melaksanakan penelitian  

d. Menyiapkan pedoman observasi, wawancara dan dokumenter  

3. Tahapan Pelaksanaan  

a. Melakukan observasi, melakukan wawancara dan mengumpulkan data  

b. Penyimpulan data   

c. Pengolahan data  

d. Menyusun dan menganalisis data yang diperoleh  

4. Tahapan akhir  

a. Penyusunan laporan penelitian dan hasil penelitian  

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan yang telah 

disusun serta perbaikan sehingga disetujui.  

c. Membuat laporan dalam bentuk skripsi yang utuh, kemudian 

diperbanyak dan selanjutnya dibawa ke hadapan sidang munaqasah 

untuk diuji dan disempurnakan.  

 


