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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Sebelum penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian 

ini, terlebih dahulu penulis menguraikan tentang pengertian metode itu 

sendiri. Metode ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.
1
 Berdasarkan pengertian tersebut penulis dapat 

menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah langkah yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data. 

Cara untuk mendapatkan data yang akurat dan berdasarkan 

pengumpulan datanya, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian studi pustaka atau library research, yaitu research yang dilakukan 

di beberapa tempat kepustakaan atau arsip-arsip hasil penyimpanan 

penelitian. Data yang di pakai bersumber dari buku-buku, majalah-majalah, 

artikel-artikel, ensiklopedia islam, dan tulisan-tulisan.
2
 Metode ini digunakan 

untuk meneliti karya sastra, baik yang lama atau yang baru. Selain itu peneliti 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Fokus permasalahan teoritis 

penelitian ini ialah teladan akhlak bagi wanita muslimah dalam buku Kadijah 

karya Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal. 

                                                 
1
 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Jakarta: CV Alfabeta, 2006), hlm 1. 

2
 Mardalis, Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

hlm 28. 
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3.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian yang ingin peneliti teliti ialah akhlak Khadijah 

dalam buku Khadijah karya Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal. Alasan 

peneliti memilih buku Khadijah ini adalah karena buku ini membahas tentang 

biografi dan perjalanan hidup Sayyidah Khadijah mendampingi Rasul dalam 

berdakwah menyebarkan Agama Islam. Sayyidah Khadijah merupakan 

wanita mulia Ummul Mukminin yang petama kali beriman pada Allah dan 

Rasul-Nya dan sangat setia kepada Rasulullah saw yang rela memberikan 

seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah, beliau mendapatkan salam 

dari Allah dan malaikat jibril melalui Rasulullah dan Allah sudah menyiapkan 

rumah di surga.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut 

Denzin & Lincoln (1994) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai 

metode yang ada.
3
 Penelitian ini nanti akan memaparkan mengenai 

teladan akhlak bagi muslimah dalam buku Khadijah karya Ibrahim 

Muhammad Hasan Al-Jamal. 

 

3.3.2 Sumber data 

                                                 
3
 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

jejak, 2018), hlm 7. 
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Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dimana data itu 

diperoleh.
4
 Sumber data dalam penelitian ada dua macam sumber, 

antara lain: 

3.3.2.1 Sumber data primer (utama) 

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh 

secara langsung dari sumbernya yang asli.
5
 Penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer ialah buku Khadijah Teladan 

Agung Wanita Mukminah karya Ibrahim Muhammad Hasan 

Al-Jamal. 

3.3.2.2 Sumber data sekunder (tambahan) 

Sumber data sekunder adalah data yang tidak berkaitan 

langsung dengan sumber aslinya.
6
 Penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder antara lain: 

A. Sibel Eraslan, “Khadijah ketika rahasia mim tersingkap”, 

(Jakarta: Kaysa Media, 2012). 

B. Mahmud Al-Mishri, “35 Shahabiyah jilid 1”, (Jakarta: Al-

I’tishom Cahaya Umat, 2006). 

C.  Irma Irawati, “Cantiknya Akhlak Khadijah”, (Jakarta: Adi 

Bintang, 2015). 

                                                 
4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), hlm.129. 
5
 Winarto, Penelitian Ilmiah, dalam  Kurnia Dwi Putri, “Nilai-nilai pendidikan akhlak ..., 

hlm 14. 
6
 Calid Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, dalam Kurnia Dwi Putri, Nilai-nilai 

pendidikan akhlak..., hlm 14. 
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D. Yoli Hemdi, “Yang Terindah dari Khadijah”, (Jakarta: 

Zikrul Remaja, 2008). 

E. Wiyanto Suud, “Buku pintar Wanita-Wanita dalam Al-

Qur’an”, (Jakarta: Belanoor, 2011). 

F. Ahmad Khalil Jam’ah, “Wanita yang dijamin surga”, 

(Jakarta: Darul Falah, 2007). 

G. Abdillah F. Hasan, “Muslimah mendulang pahala tanpa 

batas”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015). 

H. Oci Yonita M dan Naqiyyah Syam, “Dosa-dosa istri 

kepada suami yang diremehkan wanita (panduan istri 

shalihah)”, (Jakarta: Al-Magfiroh, 2013). 

I. Muharrahman, “Muhammad dan Khadijah: satu konsep 

hukum pernikahan sebelum risalah islam”, Jurnal: Petita, 

Vol.2 (1) 2017. 

J. Herlina Paskua, “Pengabdian Khadijah binti Khuwailid 

kepada Nabi saat turunnya wahyu pertama”, skripsi, 

(Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020). 

Dan karya-karya tulis lain, baik dari buku, jurnal, skripsi, 

maupun data dari website internet yang menjadi pendukung 

dalam penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik yang dilakukan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Peneliti dalam 
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penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. 

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal 

atau variable seperti buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, foto, 

notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.
7
 Teknik ini penulis gunakan dalam 

rangka mendapatkan data atau informasi terkait dengan teladan akhlak wanita 

muslimah dalam buku Khadijah karya Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan 

peneliti, untuk mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan.
8
 

Penelitian ini bersifat literature, maka metode analisis data yang digunakan 

peneliti ialah analisis deskriptif dan analisis isi.
9
 

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif 

Metode deskriptif adalah pemaparan gambaran mengenai hal 

yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.
10

 Metode analisis deskriptif 

adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian 

dilakukan analisis terhadap data-data tersebut.
11

 Metode analisis 

deskriptif ini pengumpulan datanya berupa kata-kata bukan berupa 

angka, karena adanya penerapan metode kualitatif. Data yang telah 

                                                 
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), hlm.231. 
8
 Fajar Mahfiroh, “Nilai keteladanan wanita shalihah dalam kitab Nisa’Haula Al-Rasul 

karya Muahmmad Ibrahim Salim”,(Surakarta: IAIN, 2017), hlm 55. 
9
 Erni Qomariyah, Nilai-nilai karakter yang dapat ditiru dari wanita-wanita yang dekat 

dengan Nabi Muhammad saw (Khadijah r.a, Aisayah r.a, dan Fatimah r.a), skripsi, (Lampung: 

UIN Raden Intan, 2017), hlm 17. 
10

 Agus Syaipuddin, Pemikiran Sayyid Sulaiman An-Nadwi tentang Aisyah R.A protret 

wanita mulia sepanjang zaman, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm 16. 
11

 Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm 139. 
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dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci dari apa yang diteliti. 

Laporan hasil penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian data tersebut. 

3.5.2 Metode Analisis Isi 

Metode Analisis Isi (Content Analysis) merupakan analisis ilmiah 

tentang suatu isi pesan (konsep) yang memuat langkah-langkah berupa 

mengklarifikasi beberapa tanda yang dipakai dalam suatu pesan atau 

konsep (komunikasi), dan menggunakan kriteria sebagai dasar 

klasifikasi serta menggunakan kriteria tertentu dalam membuat 

prediksi.
12

 Analisis isi merupakan teknik penelitian yang ditujukan 

untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi isi pesan pada 

suatu buku. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan 

dan di analisis isinya secara kritis selanjutnya di simpulkan sebagai 

jawaban dari rumusan masalah yang ada. Analisis ini digunakan untuk 

melakukan analisis terhadap akhlak wanita muslimah yang dapat ditiru 

dari Sayyidah Khadijah, sehingga dari analisis tersebut dapat ditemukan 

jawaban dari masalah yang diteliti. 

3.6 Tahap-tahap Penelitian 

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan dengan 

alokasi waktu seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:
13

 

                                                 
12

 Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), hlm.68. 
13

 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik, Pedoman Penulisan 

Proposal & Skripsi, (Gresik: np, tt), hlm.41. 
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Tabel 3.6 

(Tahap-Tahap Penelitian) 

No 
Tahap dan Kegiatan 

Penelitian 

Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Persiapan penyusunan 

proposal penelitian 
XX      

2 

Bimbingan 

penyusunan proposal 

penelitian 

 XX XX    

3 
Seminar proposal 

penelitian 
  XX    

4 
Pengumpulan data 

primer & sekunder 
   XX XX  

5 
Pengolahan dan 

analisis data 
    XX  

6 
Penyusunan laporan 

hasil penelitian 
     XX 

7 Ujian skripsi      XX 
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