
42 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut 

SukmaDinata, Penelitian Kualitatif (qualitativeresearch) adalah suatu 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang, secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini, 

penulis  menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan membaca 

Al Qur’an pada anak. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dalam hal ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu 

penelitian yang menggambarkan apa adanya keadaan faktual yang 

ditemukan dilapangan yang dilakukan dengan mengambil lokasi di 

komplek Krisna kelurahan pemurus dalam kecamatan Banjarmasin 

Selatan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penulis berhadapan dengan responden untuk mengumpulkan data-

data dan informasi tentang kebiasaan membaca Al Qur’an pada 
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anak dalam bentuk uraian, kemudian mengambil kesimpulan dari 

data yang bersifat khusus kepada data yang bersifat umum. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini diadakan di Jalan Raya Krisna Komplek 

Perumahan Krisna RT 20 RW 03 Km.7, Kelurahan Pemurus Dalam 

Kecamatan Banjarmasin selatan. 

 

C. Subjek dan Objek penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh anak yang tinggal di 

Komplek perumahan Krisna RT 20 RW 03 Km 7 Kelurahan 

Pemurus Dalam kecamatan Banjarmasin Selatan. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Kebiasaan 

Membaca Al Qur’an pada Anak. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata atau 

gambar. Setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang telah 

diperoleh. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif dan 

lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak 
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lain untuk membacanya dan mudah memahami isinya
1
. Sedangkan 

sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. 

1. Data  

Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan 

beberapa data yang diklasifikasikan dalam data pokok dan data 

penunjang. 

a. Data Pokok 

Yang menjadi data pokok dalam penelitian ini adalah : 

1). Data tentang Berbagai macam kebiasaan membaca Al 

Qur’an yang rutin pada anak di komplek Perumahan Krisna 

Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin 

Selatan. 

2). Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebiasaan anak dalam membaca Al-Qur’an meliputi : 

a. faktor bimbingan orang tua 

b. faktor Tugas Sekolah 

c. faktor motivasi 

b. Data Penunjang 

Data penunjang adalah data yang berhubungan 

dengan gambaran umum lokasi penelitian meliputi : 

                                                           
1
 Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung : Alfabeta, 2008). h. 14 
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1). Keadaan, situasi dan kondisi masyarakat di komplek 

Perumahan Krisna Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan 

Banjarmasin Selatan. 

2). Letak geografis lokasi penelitian.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang tepat dapat memungkinkan 

diperolehnya data yang lengkap, akurat dan objektif.  

Pengumpulan data merupakan langkah yang cukup penting dalam 

penelitian ini. Agar penelitian ini tidak biasa, harus digunakan teknik 

pengumpulan data yang tepat. Data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah data tentang kebiasaan membaca Al-Qur’an pada 

Anak. 

Menurut Arikunto, terdapat beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu angket, tes interview, observasi, dan dokumentasi skala psikologis. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

dan wawancara. Pengumpulan data yang utama menggunakan 

wawancara dan data pendukung menggunakan observasi. Dalam hal ini, 

penulis akan menguraikan beberapa tekhnik penelitian yang 

digunakan sebagai cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data. 
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1. Pengamatan (observasi) 

 Observasi yaitu pengamatan dengan disertai pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran
2
. Hal ini dapat 

dilihat dari kegiatan sehari-hari dalam lingkungan keluarga 

yaitu kebiasaan anak dalam membaca Al Qur’an. 

2. Wawancara 

  Interview atau yang juga sering disebut wawancara atau 

kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. 

Penulis menarik kesimpulan bahwa wawancara merupakan salah 

satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai 

sebuah interaksi yang melibatkan anatara pewawancara dengan 

narasumber dengan maksud memdapatkan informasi yang sah 

dan dapat dipercaya.  

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengolahan Data 

Dalam proses pengolahan data, ditempuh data-data sebagai 

berikut : 

a. Koleksi Data 

                                                           
2
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta 

: Rineka Cipta, 2011), h 104 
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Yaitu penulis akan mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

diperlukan. 

b. Editing 

Peneliti mengecek kembali kelengkapan terhadap data 

yang sudah terkumpul untuk mengetahui apakah semua 

pertanyaan pada wawancara dengan para informan sudah 

terjawab semuanya atau belum. 

c. Reduksi Data 

Yaitu tekhnik ini dilakukan dengan membuat 

rangkuman inti dari data yang berhasil dikumpulkan. 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk 

yang lebih praktis untuk dibaca dengan mengadakan 

pemisahan sesuai masing-masing data sehingga data tersebut 

dapat diambil pengertian dan simpulan sebagai hasil 

penelitian
3
. Adapun tekhnik yang digunakan dalam analisis ini 

nantinya akan menggunakan tekhnik analisis data secara 

deskriptif kualitatif. 

 

 

 

                                                           
3
 Jacob Urenderberg. Metode dan Tekhnik Penelitian Masyarakat. (Jakarta : PT.Gramedia 

1998), h. 38 
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G.  Prosedur Penelitian 

  Prosedur penelitian yang dilakukan penulis melalui beberapa 

tahapan. Berikut beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan : 

1. Tahap Perencanaan 

a. Penjajakan awal dengan melakukan observasi ke lokasi 

penelitian. 

b. Membuat desain proposal skripsi. 

c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

d. Mengajukan desain proposal dan meminta persetujuan. 

2. Tahapan Persiapan 

a. Mengadakan seminar setelah proposal disetujui. 

b. Memperbaiki proposal sesuai saran pembimbing. 

c. Memohon surat riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin untuk melaksanakan 

penelitian. 

d. Menyiapkan pedoman observasi, angket, wawancara dan 

dokumenter. 

3. Tahapan Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data 

sesuai dengan teknik yang telah ditetapkan. 

b. Pengumpulan data. 

c. Pengelolaan dan penganalisisan data. 

d. Tahap penyusunan laporan. 
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e. Penyusunan laporan penelitian dalam bentuk sktipsi sambil 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

f. Setelah laporan sempurna, meminta persetujuan dari dosen 

pembimbing. 

g. Diperbanyak dan diajukan ke sidang munaqasyah skripsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

 

 

 

 

 

 


