
  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian literatur (library research). Sedangkan teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, studi 

kepustakaan dan dokumentasi. Pendekatan tersebut memaparkan kejadian dan 

gejala yang muncul pada saat penelitian berlangsung, maka data yang akan 

dikumpulkan nantinya berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka.  

Pengertian penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang 

dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif lapangan tanpa 

ada manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama kualitatif.1 

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan observasi 

mengenai buku isnpirasi Habib Umar Bin Hafizh. Jadi penelitian kualitatif dalam 

bentuk deskriptif ini bertujuan agar tidak ada manipulasi dalam pengambilan data, 

yaitu pengambilan data secara wajar dan natural sesuai apa yang diteliti.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan (to describe), menjelasakan dan menjawab persoalan-persoalan 

tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan dengan 

variabel dalam fenomena. 
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Jadi, penelitian deskriptif juga merupakan metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan subjek/objek yang diteliti sesuai apa yang ada dengan 

tujuan menggambarkan sesuai dengan faktanya.  

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik orang, benda, hal 

atau tempat data untuk variabel malekat dan yang dipermasalahkan. 3 Subjek 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu buku Cerita Isnpirasi Habib 

Umar Bin Hafizh Bercerita.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 4 Dan untuk objek 

penelitian pada penelitian ini seperti dirumusan masalah. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah media cetak (buku), kajian Kepustakaan lebih 

tepatnya pada buku cerita inspirasi Habib Umar Bin Hafizh Bercerita, kumpulan 

cerita inspiratif yang dikutip dari ceramah-ceramah Al-Habib Umar bin Hafizh. 
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Buku tersebut disusun oleh Muhammad dengan memiliki 210 halaman, cetakan 

pertama pada Ramadhan 1442 H/ Mei 2021 M. Diterbitkan oleh Kota Ilmu. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah sekumpulan fakta tentang fenomena, baik berupa angka-

angka (bilangan) ataupun kategori seperti senang, tidak senang, baik buruk, 

berhasil, gagal, tinggi, rendah, yang dapat diolah menjadi informasi. 

Sedangkan data yang memiliki sifat diteliti, seperti baik dan sebagainya.5 

Jadi yang dimaksud dengan data adalah mengumpulkan fakta-fakta 

yang ada ditempat penelitian untuk dijadikan informasi dalam penelitian 

tersebut. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh.
6
 Dalam penelitian untuk memperoleh data yang ingin diteliti, 

maka ada beberapa  sumber data, adalah : 

a. Informan Kunci 

Informan kunci merupakan orang-orang yang dapat memberikan 

informasi dalam suatu penelitian. Informan dalam penelitian ini, yaitu 
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media cetak yaitu buku kisah inspirasi Habib Umar Bin Hafizh 

Bercerita. 

b. Informan Pelengkap 

Informan pelengkap merupakan orang-orang yang dapat 

memberikan informasi dalam suatu penelitian. Informan dalam 

penelitian ini meliputi : pembaca dan yang memberikan kata sambutan 

pada buku tersebut.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini : 

1. Observasi Partisipatif 

 Observasi partisipatif dalam arti luas berarti bahan peneliti secara 

terus menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang.
7
 Teknik ini 

dilakukan dengan cara membaca setiap subjudul, dan mencari pesan dakwah 

yang terkandung di dalam buku tersebut. Jenis penelitian ini adalah 

observasi media cetak. Hasil observasi adalah informasi tentang ruang 

(tempat), kegiatan, objek, kajian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. 

2. Wawancara 

Teknik ini adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan, dan 
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sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewancara yang mengajukan 

pertanyaan dengan orang yang diwawancara. 
8
 teknik ini merupakan 

instrumen pertama dalam pengumpulan data yang diperlukan peneliti dalam 

penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat, 

membaca, mempelajari, mengamati, kemudian mencatat data yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian 

F. Analisis Data 

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian 

dasar.
9
Analisis dalam penelitian ini mengikuti langkah menurut Miles dan 

Huberman yaitu terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan mulai 

dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan atau pengurangan, 

penyederhanaan, dan pentransformasian data yang muncul dari catatan 

lapangan. Dalam konteks ini peneliti melakukan beberapa klarifikasi data 

yang diperoleh di media cetak yaitu buku.  

2. Penyajian Data 
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Penyajian data adalah menyampaikan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan proses pemaparan singkat dan jelas 

tentang paparan dalam penyampaian data tentang Analisis Pesan Dakwah 

Habib Umar Bin Hafizh Bercerita.  


