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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah literatur dengan menggunakan penelitian 

Kualitatif. penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan 

sebagai sumbernya atau disebut juga penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui statistik atau bentuk hitungan lainnya.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yang diambil peneliti adalah Buku Wanita yang 

Dirindukan Surga Beribadah Tanpa Lelah Karya M.Fauzi Rachman. 

 

2. Objek Penetian  

Objek Penetilian yang peneliti ambil ialah pesan dakwah aqidah, 

ibadah, dan akhlak yang ada dalam Buku Wanita yang Dirindukan Surga 

Beribadah Tanpa Lelah Karya M.Fauzi Rahcman. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data   

 Data berupa kumpulan panduan praktis keislaman yang dibukukan 

dalam buku yang berjudul wanita yang dirindukan surga beribadah tanpa 

lelah karya M.Fauzi Rachman, yang terdiri dari beberapa judul.
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Data terbagi menjadi dua yaitu data pokok dan penunjang: 

a. Data Pokok  

Data pokok adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian
46

. 

Ada pun data pokok yang di maksud ialah bagaimana pesan 

dakwah yang ada dalam buku “wanita yang dirindukan surga 

beribadah tanpa lelah” karya M.Fauji Rachman yang meliputi aqidah 

dan ibadah seperti: 

1) Aqidah 

● Iman  

● Takwa  

2) Ibadah  

● Bersuci 

● Membaca al-quran 

● Ibadah sunnah   

3) Akhlak  

Akhlak yang di maksud peneliti adalah akhlak yang biasa 

dilakukan wanita dalam kesehariannya, seperti berbakti kepada 

orang tua, bersilaturahmi dan lainnya.  

 

 

 

                                                           
46

 Rahmadi, Pengantar Metedologi Penelitian  (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), h.64 



38 
 

 
 

b. Data Penunjang 

 Data penunjang adalah data sebagai pelengkap yang akan 

memperjelas dan melengkapi data primer. Data sekunder yang 

diambil peneliti adalah riwayat hidup dari Penulis adalah buku 

wanita yang dirindukan surga beribadah tanpa lelah karya M.Fauzi 

Rachman, dan riview pembaca. 

 

2. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah buku “wanita yang 

dirindukan surga beribadah tanpa lelah” karya M.Fauzi Rachman terbitan 

mizan PT mizan Pustaka. Dari sumber data ini penulis membahas tentang 

pesan dakwah gaiden (menggait para muslimah) yang terdapat dalam buku 

tersebut.   

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini pengumpulan data, menggunakan beberapa 

teknik. Hal tersebut dimaksudkan agar memperoleh data yang dibutuhkan, 

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Dalam penelitian ini data-data dikumpulkan dari observasi, yaitu 

mengamati langsung data yang akan diteliti. Namun disini arti observasi 

dalam arti sempit dengan membaca buku panduan praktis keislaman 
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tersebut. Observasi yang dilakukan peniliti bukan observasi langsung di 

lapangan, namun melakukan pengamatan dengan menggunakan indra 

penglihatan yang berarti tidak mengajukan pernyataan-pernyataan 

penelitian.  

 

2. Dokumentasi 

 Peneliti melakukan pengumpulan data dengan membaca buku 

Wanita Yang Dirindukan Surga Beribadah Tanpa Lelah Karya M.Fauzi 

Rachman dengan mempelajari setiap materi yang berkaitan dengan 

Aqidah, Ibadah dan Akhlak.  

 

E. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(Content Analysis), Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi 

karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks. 
47

  

Analisa yang peneliti lakukan dengan mengkategorisasikan materi 

dakwah yang ada dalam buku wanita yang dirindukan surga beribadah 

tanpa lelah karya M.Fauzi Rachman. Analisis dilakukan dengan 

mengkategorisasikan setiap kalimat yang termasuk ke dalam kategorisasi 

aqidah, ibadah dan akhlak. Setelah materi dakwah di kategorikan, materi 

akan dianalisis sehingga dapat mengupas permasalahan dan dapat 

menjawab permasalahan yang berada pada rumusan masalah penelitian. 
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