
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian iniimenggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 

Sehingga data-data yang di dapatkan adalah data yang berupa tulisan atau kata-kata untuk 

mengetahui serta memahami kejadian secara rinci, dan menyeluruh. Sedangkan jenis 

penelitian iniiyang digunakan adalah studi kasus. Penelitian kasus ini merupakan studi yang 

mendalam mengenaiiunit sosial tersebut, yang mana hasil penelitian tersebut memberikan 

makna yang luas dan mendalam bagi unit sosial tersebut. 

Metode penelitian iniimerupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami kejadian 

yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata, 

pada suatu konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Kualitatif sebagai cara atau susunan penelitian yang mana akan menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata dan tertulis dan juga lisan dariiorang-orang dan pelaku yang dapat 

di lihat. Metode kualitatif juga biasa disebut penelitian secara alamiah (naturalistic), karena 

dilakukan pada kondisiiobyek yang alami. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah penelitian deskriptif, yang mana penelitian in untuk dapat memaparkan apa yang terjadi 

di lapangan. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada bagaiman Kekuatan 

Spiritual Bagi Peningkatan Motivasi Menghafal Al-Qur’an Pada Mahasiswa Lembaga 

Pengembangan Tilawatil Qur’an Universitas Muhammadiyah Yogyakarta LPTQ UMY. 



C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di LPTQ UMY dimana peneliti melakukan penelitian 

yang sesuai dengan masalah atau judul yang telah disusun oleh peneliti 

D. Subyek dan Informan Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian mengenai Kekuatan Spiritual Bagi Peningkatan Motivasi 

Menghafal Al-Qur’an Pada Mahasiswa LPTQ UMY adalah mahasiswa anggota LPTQ 

UMY yang berjumlah 6 orang. 

2. Informan Penelitian  

Informan dalam penelitian ini adalah 2 pembina yaitu: 1 pembina laki-laki 1 dan 

pembina perempuan.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi merupakan metode atau cara untuk menganalisis data secara sistematis 

mengenaiitingkah laku dengan melihat dan mengamati individu ataupun kelompok secara 

langsung. 

Tujuan dariiobservasi ini adalah untuk memperoleh data mengenai kekuatan spiritual 

bagi peningkatan motivasiimenghafal al-Qur’an pada mahasiswa LPTQ UMY adalah 

mahasiswa anggota LPTQ UMY. 

2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode dan teknik pengumpulan data yang mana 

dengan melakukan proses tanya jawab kepada subyek penelitian atau responden. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian iniibertujuan untuk memperoleh data 



mengenai kekuatan spiritual mahasiswa serta ingin mencari tau hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh mahasiswa dalam menghafal Al-Qur’an. Adapun untuk pihak yang 

diwawancaraiidalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pengurus dan anggota LPTQ 

UMY.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasiimerupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu atau yang sudah 

terlewatkan dalam bentuk karya-karya, tulisan atau gambar, dokumen iniiakan digunakan 

untuk memperkuat penelitian kualitatif agar penelitian yang disajikan lebih realistis. 

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data  

Dalam sebuah penelitian keabsahan data sangat penting, dan harus ada sehingga data 

yang sudah diperoleh dan dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dalam penelitian ini, penelitiimelakukan pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

yang bersifat penggabungan dariiberbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. 

Menurut (Moleong, 2010, pp. 330-331) Adapun teknik pemeriksaan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Triangulasi “Teknik”. Yaitu peneliti menggunakan atau memakai berbagaiiteknik 

pengumpulan data saat proses penelitian berlangsung. Seperti observasi, wawancara, dan 

dokumentasiisehingga dapat memperoleh sumber data dengan sebanyak-banyaknya secar 

serempak. 



2. Tringulasi “Sumber”. Yaitu penelitian melakukan pengumpulan data yang sama 

dariibeberapa sumber data yang berbeda, simpelnya untuk mengujiidan mencari tau data 

yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Miler dan Huberman dalam buku (Khilmiyah, 2016, pp. 349-350) Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian   adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian 

dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Prosesiini berjalan sejak awal penelitian 

hingga akhir penelitian. Teknik analisis data menggunakan reduksi data yaitu teknik 

analisis yang menggunkan cara untuk menyamakan data dari hasil penggumpulan data 

mulaiidari observasi, wawancara, dengan dokumen menjadi satu sumber yang sama dan 

seara sebelum nantinya akan dilakukan perubahan data menjadi sebuah kata-kata yang 

sudah dianalisis. 

2. Penyajian Data  

 Penyajian data adalah beberapa informasiitersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Teknik analisis data menggunakan 

penyajian data yaitu dengan menggunakan semua data yang sudah dianalisis kemudian 

diklarifikasikan, setelah data tersebut diklarifikasikan berdasarkan kategoriimasing-

masing maka akan mudah untuk diambil menjadi sebuah kesimpulan.  

3.  Menarik Kesimpulan 

 Teknik analisis data dalam tahap iniiyaitu proses perbandingan data yang diperoleh 

dengan hasil wawancara serta dengan sumber yang lain untuk dijadikan acuan yang akan 



dijadikan sebuah kesimpulan. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian iniimungkin 

menjawab rumusan masalah yang sudah disusun sejak awal dan mungkin juga tidak, sebab 

seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif dijelaskan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang sesudah penelitian berada di lapangan. 

 

 

 


