
45 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan bacaan 

sebagai sumbernya atau disebut juga penelitian pustaka. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya. 

B. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pesan-pesan dakwah yang terdapat 

dalam komik pengen jadi baik 2 karya Ardian Candra Susila baik secara 

tersirat (kontekstual), maupun tersurat (tekstual). 

C. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang 

menjelaskan tentang perumusan masalah dan data sekunder atau data 

pelengkap yang lebih memperjelas dan melengkapi data primer. 

b. Sumber Data 

Sumber data yaitu dari mana data itu diperoleh. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah sejumlah literatur, buku-buku, majalah, skripsi, 

jurnal, dan lain-lain yang berkenaan dengan masalah yang di teliti 
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yakni isi pesan dakwah yang terkandung dalam komik pengen jadi 

baik 2 yang terbagi dalam tiga kategori yaitu akidah, syariah, dan 

akhlak. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

1) Analisis Teks Media, yaitu dilakukan dengan cara mendalami 

langsung objek atau materi penelitian untuk memperoleh fakta dan 

data mengenai objek dan analisa. Analisa dalam penelitian ini akan 

memfokuskan pengamatan pada komik pengen jadi baik 2 itu sendiri. 

Data-data yang terkumpul kemudian di analisa dengan kerangka teori 

yang ada dan ditarik kesimpulan. 

2) Wawancara (interview) digunakan untuk memperoleh secara lisan 

maupun tertulis guna mendapatkan data yang diperluka, prosesnya 

bisa dilakukan secara langsung (face to face) dengan narasumber 

namun bisa juga  dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui 

telepon, internet atau surat (wawancara tertulis) untuk mendapatkan 

informasi dari narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan 

wawancara kepada Ardian Candra Susila melalui wawancara tidak 

langsung yaitu dengan menggunakan E-mail. 

3) Dokumentasi, penulis melakukan penggalian data dengan cara 

membaca dan mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen 

yang ada hubungannya dengan penelitian. 
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E. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Data Kualitatif, mengikuti Model Miles dan Huberman (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini, yaitu: Data 

Reduction, Data Display, dan Conclusion.   

1. Data Reduction (reduksi data) yakni, merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

pola, dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.   

2. Data Display (menyajikan data) dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) 

menyatakan: “the most frequent from of display data for qualitative 

research data in the pas has been narrative text” (yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan 

teks yang bersifat naratif). Selain dalam bentuk naratif, display data 

dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja).   

3. Data Reduction dan Data Display langkah selanjutnya adalah 

Conclusion drawing / Verification (penarikan kesimpulan / verifikasi).
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