BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneltian
Jenis Penelitian ini adalah (Library Research) penelitian pustaka,
yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan buku bacaan
sebagai sumbernya. Mencari data melalui kajian pustaka dari buku-buku yang
berhubungan dengan pembahasan tersebut.

B. Data dan Sumber Data
1. Data
Menurut Suharsimi Arikunto data adalah hasil pencatatan
peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.1 Data yang digali dalam
penelitian ini dibagi pada dua jenis yaitu : data pokok (primer) dan data
pelengkap (sekunder).
a. Data Primer
Menurut bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari
sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.2 Data
pokok dalam penelitian ini adalah Pesantren Impian karya Asma Nadia
data yang ditemukan kemudian dikategorikan kedalam segi akidah,
syariah dan akhlak.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pelengkap yang memperjelas dan
melengkapi data primer.
2. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan
data sekunder. Sumber data primernya adalah novel Pesantren Impian
karya Asma Nadia terbitan tahun 2014 cetakan kedua oleh penerbit Asma
Nadia Publishing House Depok. Dari sumber data ini penulis akan
menganalisis data-data berupa kalimat, frase dan kata untuk membahas
tentang pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam karya tersebut.
Sedangkan data sekunder digali dari berbagai buku yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang dibahas.

C. Tekhnik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data dapat di lakukan dengan beberapa langkah yaitu :
a. Mengkaji dan mengumpulkan bahan yang ada di perpustakaan yang
ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.
b. Membaca dan memahami isi alur cerita, pertama-tama novel di baca
secara keseluruhan sehingga dapat mengetahui maknanya secara
keseluruhan. Kemudian hasil pemahaman isi alur cerita tersebut dapat
digunakan untuk menganalisis dan menentukan pesan dakwah yang
terkandung dalam novel tersebut.
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c. Mengutip isi cerita, bagian isi yang berhubungan dengan pesan-pesan
dakwah yang ada kaitannya dengan pesan aqidah, syari’at maupun
akhlak.
d. Setelah mengutip isi cerita yang berhubungan dengan pesan-pesan
dakwah. Kemudian melengkapi nomer halaman dari mana asal cerita
itu dikutip.
2. Pengolahan data
Pengolahan data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Editing yaitu mempelajari, dan melengkapi data sesuai dengan tujuan
penelitian.
b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data kedalam sub-sub sesuai
dengan permasalahan yang diteliti beserta aspek-aspeknya. Pada tahap
ini peneliti menampilkan pesan dakwah berdasarkan kategorisasi
seperti pada tabel berikut.
Tabel I
Kategorisasi Pesan
NO
1

KATEGORI
Akidah

2

Syariah

3

Akhlak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

SUB KATEGORI
Iman Kepada Allah
Iman Kepada Rasul
Iman Kepada Malaikat
Iman Kepada Kitab-kitab
Iman Kepada Hari Kiamat
Iman Kepada Qadha dan Qadhar
Ibadah
Muamalah
Akhlak Kepada Allah
Akhlak Kepada sesama Makhluk : a.
Manusia
b. Alam
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c. Interpretasi data yaitu menafsirkan data dan memberikan kesimpulan
berupa simpulan-simpulan pendahuluan pada setiap sub uraian agar
mudah dipahami.

D.

Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi
(Content Analysis), Analisis isi adalah suatu tekhnik penelitian untuk
membuat

rumusan

kesimpulan-kesimpulan

dengan

mengidentifikasi

karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks.3
Analisa dilakukan dengan mengkategorisasikan setiap kalimat
masuk ke kategorisasi apa, aqidah, syari’ah dan akhlak. Kemudian dianalisa
untuk mencari isi pesan dakwah yang terkandung di dalam Novel Pesantren
Impian.
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