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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

dicarikan cara pemecahannya.
40

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berjenis deskriptif,sedangkan pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualiatif.
41

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Pondok pesantern Tahfizul Qur’an di 

Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Provinsi 

Riau.Waktu penelitian ini selama 6 bulan, terhitung mulai bulanAgustus2016 

sampaiJanuari2017. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti  dari sumber pertamanya. 
42

Terkait dengan penelitian ini, data 

primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan 

penelitian. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewatorang lain atau 

lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta 

dokumentasi tertulis yang sangat membantu penelitian ini. 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan subjek dari sebuah penelitian 

kualitatif.Adapun yang menjadi subjek (informan penelitian) dalam penelitian 

ini adalah 6orang. Terdiri dari 1 pimpinan Pondok, 1 wakil pimpinan 

pondok,2orang pembimbing tahfizh Quran, dan 2 orang santri yang menjadi 

sasaran penelitian penulis. Alasan memilih informan pimpinan pondok dan 

wakil pimpinan pondok karena peneliti mau mengetahui bagaimana 

perencanaan dan implementasi  Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an dalam 

hafalan al-Qur’an terhadap santri. Sedangkan memilih informan pembimbing 

Tahfizh Qur’an, karena  peneliti mau mengetahui apa saja yang 

dilakukanpembimbing dalam bimbinganmenghafal al-Qur’an terhadap santri. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yakni: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari pihak 

Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an. Dalam pelaksanaan observasi ini, 

penulis menggunakan alat-alat bantu untuk memperlancar observasi 

dilapangan. 

2. Wawancara 

   Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan langsung 

(face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.
43

Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 

pimpinan Pondok Pesantren, wakil Pimpinan Pondok, pembimbing tahfiz 

al-Qur’an dan santri, tentang perencanaan Pondok Pesantren Tahfizul 

Qur’an dalam bimbingan menghafal a-Qur’an terhadap santri di Desa 

Sungai Pinang Kecamatan Tambang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku,surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
44

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini 

berhubungan dengan dokumentasi seperti foto, vidio dan sebagainya. 

F. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan 

uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi 
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metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara 

sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi 

yang ada.
45

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan 

disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa 

data tersebut.
46

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif 

deskriptif. 
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