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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Menyediakan data, peneliti harus menggunakan cara yang dalam 

metodologi penelitian disebut metode atau teknik penelitian. Metode dan teknik 

merupakan cara dalam upaya menganalisis objek penelitian. Metode adalah 

menyangkut cara yang operasional dalam penelitian, sedangkan teknik adalah 

proses pengambilan data dan analisis penelitan (Endraswara, 2013:7). 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013: 15). Penelitian 

kualitatif lebih cendrung pada penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang 

dikaji secara emperis. 

Pengarang menghasilkan karya sastra dinilai sebagai guru atau panutan 

yang dapat menggerakkan masyarakat ke arah budi pekerti atau akhlak yang terpuji. 

Penerapan pendekatan ini menjadikan pembaca mencari petunjuk dan keteladanan 

lewat teks yang dibaca, sehingga pembaca bisa mengambil manfaat dari karya 

sastra yang dibacanya. Dengan pendekatan ini penelitian diorientasikan untuk 

menemukan akhlak bernegara dalam novel Api Tauhid karya Habiburrahman El 

Shirazy. 
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Metode penelitian merupakan cara mencapai tujuan yakni untuk mencapai pokok 

permasalahan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Siswantoro (2005: 56) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, 

lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.  

Penelitian kali ini lebih tepatnya menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dalam 

penelitian dilakukan tahap pendeskripsian terhadap fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan analisis terhadap fakta yang diperoleh (Ratna, 2010: 53). Fakta-fakta yang dimaksud 

adalah data yang diperoleh dalam objek penelitian yaitu karya sastra. Berikutnya dilakukan dengan 

hal lain di luar karya sastra, akan tetapi memiliki kesinambungan dalam proses penciptaan karya 

tersebut. Fakta-fakta yang sudah terkumpul berupa data yang kemudian dianalisis sesuai dengan 

teori yang digunakan dalam penelitian. 

 

3.2 Sumber Data dan Data Penelitian 

Data dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber data yang merupakan objek dari sebuah 

penelitian, selanjutnya yaitu subjek data yang merupakan hal-hal pokok yang akan mendasari 

penelitian. 

3.2.1 Sumber Data  

Ratna (2010: 47) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, khususnya penelitian 

sastra, yang dijadikan sumber data adalah karya dalam hal ini adalah naskah. Data merupakan 

bagian yang sangat penting dalam setiap bentuk penelitian. Oleh karena itu yang merupakan 

bagian dari keseluruhan proses pengumpulan data harus benar-benar dipahami oleh setiap peneliti. 
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Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan kata, kalimat, dan paragraf yang terdapat dalam 

novel Api Tauhid” Karya Habiburrahman El Shirazy yang berkaitan dengan akhlak bernegara 

tokoh utamanya. 

Penerapan metode deskriptif dalam penelitian ini ditandai oleh (1) data merupakan paparan 

bahasa yang mengandung nilai dalam cerita novel Api Tauhid, (2) penelitian menjadi intrumen 

kunci, (3) bertujuan untuk mendeskripsikan akhlak bernegara tokoh utama dalam novel Api Tauhid 

karya Habiburrahman El Shirazy. Dengan demikian penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, 

data yang dianalisis berupa deskripsi fenomena bukan berupa angka-angka atau kofisien tentang 

hubungan variabel.  

3.2.2 Data Penelitian 

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau angka (Arikunto, 

2006:118). Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan hal yang sangat berguna 

untuk mengetahui hasil penelitian. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka data yang 

diperoleh satuan cerita utuh yang menggambarkan akhlak bernegara tokoh utama dalam novel Api 

Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy beradasarkan (1) Mendeskripsikan akhlak tokoh utama 

dalam novel Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy. 

 

3.2.3 Subjek Data 

Agar penelitian menjadi lebih terarah dan fokus maka dibuatlah indikator-indikator terkait 

perihal yang akan diteliti yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 

Indikator Permasalahan 

No Aspek Sub Aspek Indikator 

1 Akhlak 

Bernegara 

Musyawarah - Sikap lemah lembut 

- Pemaaf 

 

  Menegakkan Keadilan - Adil terhadap diri  

- Adil terhadap orang lain 

  Amar Ma’ruf Nahi Munkar - Tauhidullah 

- Amanah 

 

  Hubungan Pemimpin dan 

yang Dipimpin 

- Prinsip Ukhuwah Islamiyah 

- Kepatuhan kepada pemimpin 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang merujuk kepada sarana pengumpulan data 

(Siswantoro, 2005: 65). Instrumen yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Akhlak Tokoh Badiuzzaman Said Nursi dalam Novel “Api Tauhid” Karya Habiburrahman El 

Shirazy ini menggunakan tabel penyajian data yang berisi nomor, aspek, sub aspek, indikator, 

uraian data, deskripsi, dan interpretasi pada kutipan-kutipan teks yang dibutuhkan. Dengan tabel 

tersebut akan memudahkan peneliti untuk menginterpretasi data yang telah didapatkan. 
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Tabel 3.2  

Instrumen Penjaring Data 

Akhlak Bernegara Tokoh Badiuzzaman Said Nursi 

 

NO Aspek Sub Aspek Indikator Data Kode Deskrpsi 

Inter 

pretasi 

1 Akhlak 

Bernegara 

Musyawarah - Sikap lemah lembut 

- Pemaaf 

- Memohon ampunan 

Allah SWT 

 ABM/

AT/HE

S/2014/

SCI/29

4 

  

Menegakkan 

Keadilan 

- Adil terhadap diri  

- Adil terhadap 

keluarga 

- Adil terhadap orang 

lain 

 ABMK

/AT/HE

S/2014/

SCI/28

0 

  

Amar 

Ma’ruf Nahi 

Munkar 

- Tauhidullah 

- Mendirikan shalat 

- Membayar zakat 

- Amanah 

- Disiplin 

 ABMN

NM/AT

/HES/2

014/SC

I/260 

  

Hubungan 

Pemimpin 

dan yang 

Dipimpin 

- Prinsip Ukhuwah 

Islamiyah 

- Kepatuhan kepada 

pemimpin 

 ABHP/

AT/HE

S/2014/

SCI/25

5 

  

 

Keterangan: 

1) AT                : Novel Api Tauhid 

2) ABM            : Akhlak Bernegara Musyawarah 

3) ABMK         : Akhlak Bernegara Menegakkan Keadilan 

4) ABANMN  : Akhlak Bernegara Amar Ma’ruf  Nahi Munkar 

5) ABHP         : Akhlak Bernegara Hubunga Pemimpin dan yang Dipimpin 
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6) SCI              : Satuan Cerita Satu 

7) 2014            : Tahun Terbit Novel 

8) HES            : Habiburrahman El Shirazy 

9) 294              : Halaman 

3.4 Teknik Penelitian 

Teknik penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. Teknik penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan 

pengolahan data. 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik ekplorasi penjelajahan data. 

Adapun langkah pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

1) Membaca secara berulang-ulang dan secara keseluruhan novel Api Tauhid  karya 

Habiburrahman El Shirazy sampai memahami isi dan memperoleh data yang diperlukan. 

2) Mengidentifikasi bagian cerita dalam novel Api Tauhid  karya Habiburrahman El Shirazy. 

3) Memberi kode pada setiap kelas data pada kelompok sesuai dengan tujuan penelitian. 

4) Memasukan data yang diambil dari novel Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy ke 

dalam tabel yang telah ditentukan. 

5) Memeriksa ketepatan data dan menyeleksi data yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Pengumpulan data ini bertujuan untuk memproses analisis data sehingga dapat diperoleh 

pemahaman dan pengertian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu mendeskripsikan 

akhlah bernegara dalam novel Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy.  
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3.4.2 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan 

menginterpretasi satuan cerita (data) yang telah dikelompokkan. Pengolahan data bertujuan untuk 

memahami isi yang terdapat dalam satuan cerita yang dikutip dari novel Api Tauhid karya 

Habiburrahman El Shirazy. 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Mengecek ulang data yang telah diperiksa sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

mendeskripsikan akhlak bernegara dalam novel Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy bagi 

generasi muda. 

2) Data-data yang telah dikelompokkan kemudian dimasukkan ke dalam tabel dan diberi identitas 

agar lebih mudah membedakan antara data yang mendeskripsikan akhlak bernegara dalam novel 

Api Tauhid karya Habiburrahman El Shirazy bagi generasi muda. 

3) Menganalisis data dengan cara mengintrespetasikan keterkaitan analisis data yang telah tersedia 

dengan tujuan penelitian; 

4) Memberikan kesimpulan dan penafsiran terhadap pengolahan analisis data. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh peneliti dari awal hingga 

penelitian benar-benar tuntas. Adapun yang ditempuh peneliti sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan meliputi: (1) penyusunan rancangan 

penelitian, (2) studi pustaka, dan (3) pembuatan table untuk penjaring data penelitian. 
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2) Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan meliputi: (1) pengumpulan data, (2) 

pengolahan data, (3) penafsiran hasil pengolahan data, dan (4) pengumpulan hasil analisis 

data. 

3) Tahap Penyelesaian 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap penyelesaian ini meliputi: (1) penulisan data penelitian, (2) 

revisi laporan data, dan (3) pengadaan laporan penelitian data. 

 


