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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian akan disajikan 

secara deskriptif, data yang disajikan dalam penelitian berupa tulisan bukan 

angka. Dalam Penelitian deskriptif, tidak menggunakan uji hipotesis tertentu. 

Tetapi, hanya menggambarkan suatu variabel, gejala atau keadaan.74 

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai 

cara untuk memahami makna dibalik data yang tampak, interaksi sosial, dan 

perasaan sesorang melalui penjabaran data secara deskriptif. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis isi (Content Analysis). Analisis isi 

merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk memberikan kesimpulan logis 

yang dapat ditiru atau replicabel, dan kebenaran data dengan memperhatikan 

konteks atau isi komunikasi yang disampaikan oleh komunikator.75 Analisis ini 

digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan suatu pesan dalam pola yang 

terstruktur, dan mencoba membandingan isi pesan yang disampaikan oleh 

komunikator yang berbeda, atau sebaliknya.pesan yang disampaikan oleh 

komunikator yang sama dalam konteks yang berbeda. 

                                                           
74 Suharsimi Arikunto, “Manajemen penelitian” , (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). Hal.234. 
75 Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), ed.1, cet ke 

8, hal. 231 
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  Penelitian ini memfokuskan analisanya dengan menyajikan data deskriptif 

berupa tulisan yang mengandung makna sesuai dengan penelitian. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

tulisan.yang diamati.76 

 Pendekatan ini bisa digunakan untuk menganalisis pemikiran sir 

Muhammad Iqbal mengenai konsep kepribadian muslim dalam perspektif 

pendidikan Islam. Penelitian ini ditekankan pada analisis isi (Content Analysis). 

Sehingga bagaimana peneliti melihat keteraturan isi komunikasi secara kualitatif, 

bagaimana peneliti memaknai isi komunikasi, membaca simbol-simbol, 

memaknai interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi dan untuk 

mendapatkan kesimpulan yang valid tentang konteks naratif yang berdasarkan isi 

deskriptifnya. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh.77 Penulis mengumpulkan data utama yang berkaitan dengan 

konsep kepribadian muslim sir Muhammad Iqbal dalam perspektif pendidikan 

Islam. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang akan menjadi 

rujukan dalam kajian ini yaitu: 

                                                           
76 Lexy. J. Meleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung:2000), hal. 3. 
77 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (rev. ed.; Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), hal. 129. 
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- Muhammad Iqbal, Asrar I Khudi (Rahasia Pribadi), Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976. Iqbal AKU (Rahasia Pribadi), Yogyakarta: 

Jalasutra, 2001, cet ke 1. 

- Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam, 

Yogyakarta: Jalasutra. 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang akan 

melengkapi sumber data primer. Diantaranya, berupa dokumen-

dokumen yang langsung dari objek yang diteliti, tulisan-tulisan, jurnal 

dan artikel yang terkait dengan pemikiran iqbal tentang khudi 

(kepribadian). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data.dalam penelitian ini dilakukan dengan : 

a. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode  pengumpulan data, membaca dan mencatat 

serta mengolah bahan penelitian.78 Studi kepustakaan digunakan untuk 

mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang akan 

diteliti dengan mengumpulkan data melalui tulisan yang mengandung 

makna, bacaan buku, jurnal maupun artikel terkait sebagai cara untuk 

mendapatkan landasan teoritis. 

                                                           
78 Mestika Zed, “Metode Penelitian Kepustakaan”, (Jakarta:Yayasan Obor indonesia, 2008) 

.hal.3. 
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E. Teknik Analisis Data 

Bogdan dalam Sugiyono79 mengatakan, analisis data merupakan proses 

mencari..dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Teknik analisa data yang disajikan adalah analisa data deskriptif,  yang 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai objek penelitian 

dengan tidak menguji hipotesis.80 Penyajian analisis data deskriptif pada 

penelitian ini, dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data digunakan secara 

tersistematis  untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif. 

 

                                                           
79 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D”, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet 

ke 20. 

80 Suharsimi.Arikunto, “Manajemen penelitian” , (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). Hal.234. 


