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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian  

Berbicara mengenai metodologi, berarti berbicara mengenai hukum, 

aturan, dan tata cara dalam melaksanakan sesuatu. Sebab metodologi dapat 

diartikan sebagai hukum dan aturan, tentu didalamnya terdapat hal-hal yang diatur 

secara tersusun, hal-hal yang diwajibkan, dianjurkan, dan dilarang. Sama dengan 

hukum dan aturan lainnya, metodologi ini diciptakan dengan tujuan untuk 

dijadikan sebagai petunjuk yang dapat menuntun dan mempermudah seseorang 

dalam melaksanakannya.
1
 

Metode penelitian ini merupakan seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah secra tersusun dan benar tentang pencarian data yang berkenaan 

dengan masalah tersebut untuk diolah, dianalisis, serta diambil kesimpulannya  

dan mencari jalan keluarnya.
2
 Dengan kata lain, metodologi ini menjadi alat bagi 

peneliti untuk mengupas penelitian, sehingga tercipta hasil karya penelitian yang 

benar, yakni dengan menggunakan data yang pasti dengan membaca informasi 

tertulis, berfikir dan melihat objek. Dengan demikian peneliti 

                                                 
1
Haris Hardiansyah, Metodologi penelitian kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2012), h. 2. 

 

2
Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Aksara, 1989), h. 15. 
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dapat memaparkan serta menjabarkan secara rinci dan menyeluruh hingga dapat 

menghasilkan suatu bentuk data yang menyeluruh.
3
 

Jenis penelitian ini adalah library research, yakni suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi melalui penelaahan buku-buku 

yang memiliki referensi dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan 

sumber kepustakaan.
4
 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang di ambil peneliti adalah Novel Negeri 5 Menara 

karya Ahmad Fuadi. 

2. Objek Penelitian 

Obyek penelitian yang di ambil peneliti adalah pesan dakwah dalam 

Akidah, Akhlak dan ibadah yang terdapat dalam Novel Negeri 5 Menara 

karya Ahmad Fuadi.  

 

C. Data dan Sumber data 

1. Data 

Data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer  

                                                 
3
Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 1989), h. 49. 

4
Mestika, Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 1-3. 
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Data primer adalah data yang langsung diperoleh langsung dari 

sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Ada 

pun data yang di maksud ialah pesan dakwah apa saja yang terdapat 

dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi  berkaitan denagan 

pesan akidah, akhlak dan ibadah seperti: 

1) Akidah 

Berkaitan dengan Iman kepada Allah, Iman kepada Kitab Allah 

dan Iman kepada Rasul Allah 

2) Akhlak 

Berkaitan dengan akhlak terhadap keluarga (membina dan 

mendidik, dan Birrul walidain) akhlak terhadap masyarakat 

(menerima tamu), akhlak terhadap diri sendiri (sabar dan syukur), 

dan akhlak terhadap Allah (tawakal, taubat dan berdo’a). 

3) Syariah 

Berkaitan dengan ibadah dalam konteks salat tahajjud dan salat 

istikharah.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data sebagai pelengkap yang akan 

memeperjelas dan melengkapi data primer. Adapun data penunjang 

yang dipakai peneliti adalah novel Negeri 5 Menara, dan review 

pembaca. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

subjek darimana data dapat diperoleh
5
. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah kalimat atau ungkapan yang ada dalam karya sastra 

novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Yakni dengan cara mencari serta mengumpulkan bahan dokumentasi 

yang terdapat dalam penelitian yaitu, dengan kata-kata, kalimat, dan wacana 

yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Adapun data dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan cara. Pertama, membaca dan memahami teks cerita 

secara berulang-ulang. Kedua, membaca referensi lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Ketiga, mencatat setiap kalimat yang terkandung dalam 

pesan dakwah yang ditemukan pada saat membaca.  

2. Kajian Kepustakaan 

Kajian kepustakaan merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan 

mengelolah data-data literatur yang sesuai untuk dijadikan sebagai referensi 

dan dijadikan sebagai acuan dasar untuk menerangkan konsep-konsep 

penelitian. Berdasarkan bentuk penelitian ini, data literatur yang di maksud 

adalah buku, ensiklopedia, karya ilmiah dan sumber data lainnya yang 

didapatkan di  perpustakaan. 

                                                 
5
Kriyantono Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunnikasi,(Jakarta: Kencana,  

2014), h. 37. 
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3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan atau mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Cara ini digunakan untuk 

mengumpulkan data-data berupa catatan, surat, foto dan sebagainya. Adapun 

data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: profil Ahmad  

Fuadi dan novel Negeri 5 Menara sebagai bahan penelitian. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(Content Analysis), analisis isi merupakan cara atau teknik penelitian untuk 

membuat rumusan kesimpulan dengan mencatata karakteristik yang spesifik 

secara tersusun serta objektif dari suatu teks. Analisis ini dilakukan dengan 

mengkategorisasikan pada setiap kalimat atau ungkapan yang termasuk dalam 

kategori akidah, akhlak dan Syariah dalam konteks ibadah. Kemudian kalimat 

atau ungkapan dianalisa untuk mencari pesan dakwah yang terkandung dalam 

novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi dengan menggunakan  

 

F. Tahapan Penelitian 

Dalam tahapan ini dilakukan tahapan-tahapan penelitian agar penelitian ini 

bisa lebih tersusun dan juga bisa lebih maksimal. Berikut tahapan-tahapan 

penelitian, sebagai berikut: 
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1.  Mencari Tema 

Pada tahapan ini peneliti mencari tema yang akan digunakan 

sebagai bahan penelitian. Peneliti memilih tema Pesan Dakwah dalam 

Novel Negeri 5 Menara sebagai bahan untuk diteliti.  

2. Merumuskan Masalah 

Dalam merumuskan masalah, peneliti menentukan banyak opsi 

untuk merumuskan masalah. Peneliti merumuskan bagaimana pesan 

dakwah yang terkandung dalam novel Negeri 5 Menara karya Ahmad 

Fuadi. 

3. Merumuskan Tujuan 

Dalam merumusan tujuan penelitian ini  peneliti ingin mengetahui 

pesan dakwah yang terkandung dalam novel Negeri 5 Menara karya 

Ahmad Fuadi. 

4. Menentukan Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara peneliti untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Metode yang 

digunakan peneliti adalah metode kualitatif, sumber kepustakaan atau 

literatur.  

5. Melakukan Analisis Data 

Pada tahap ini, peneliti menggunakan cara atau teknik analisis isi.  

6. Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan penelitian yang berbeda 

pada tataran konsep atau teoritis sehingga peneliti harus menghindari 
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kalimat-kalimat empiris pada pesan dakwah yang terkandung dalam 

novel Negeri 5 Menara. 

 


