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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Dilihat dari pendekatan penelitian maka penelitian ini 

termasuk kedalam penelitian library reasearch atau penelitian kepustakaan, yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik 

berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.1 

Menurut Kartini kartono, penelitian kepustakaan ialah bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang 

terdapat diruang perpustakaan.2 Menurut Sumardi Suryabrata sumber penelitian 

kepustaan berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograp, jurnal, buletin 

penelitian, dan lain-lain.3  

Penelitian yang penulis lakukan ini dikategorikan sebagai kepenelitian 

pustaka karena sumber utama adalah bahan pustaka sehingga tidak memerlukan 

terjun langsung ke lapangan melalui survai maupun observasi untuk mendapatkan 

data yang dicari. Data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian kepustakaan yaitu 

 
1 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 11 

2 Kartini kartono, Pengantar Metodologi Reasearch Sosial, ( Bandung: Mandar Maju, 

1996), h. 33. 

3 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.66. 
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dari hasil pembacaan dan penyimpulan dari beberapa buku, dan karya ilmiah lain 

yang ada hubungannya dengan materi dan tema pengkajian. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengarang konsep Manajemen 

SASYUIK Hamka Suyana. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah metode 

dakwah yang termuat dalam tulisan Hamka Suyana tentang SASYUIK.  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah ungkapan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, 

bahkan dapat berupa cerita pendek. Pada beberapa data tertentu, dapat 

menunjukan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun 

tidak jelas batas-batasannya.4 Data dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

sumber data pertama atau objek penelitian.5 Data yang dijadikan 

data utama dan menjadi acuan untuk peneliti dalam melakukan 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan sumber 

 
4 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Kencana, 2013) h.103. 

5 Ibid, h.132. 
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data primer yaitu tulisan Hamka Suyana tentang SASYUIK dan 

hasil wawancara langsung dengan Hamka Suyana secara daring. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau dari data yang dibutuhkan.6 Data sekunder dalam 

skripsi ini adalah data yang didapat dari buku-buku mengenai 

metode dakwah, serta hal-hal yang relevan dan mendukung 

analisa penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian ini 

diperoleh.7 Sumber data dalam penelitian ini adalah pengarang konsep 

SASYUIK, yakni Hamka Suyana.  

 
6 Ibid, h.132. 

7 V.Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2004), h.73. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data di antaranya: 

1. Dokumentasi 

 Menurut Suharsimin Arikunto, dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal berupa: Catatan, Transkip, Buku, Surat Kabar, majalah, 

Agenda, dan lainya.8 Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan 

menggunakan teknik dokumentasi berupa: Tulisan Hamka Suyana tentang 

SASYUIK yang relevan dengan metode dakwah. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpalan data, yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab dengan 

subjek yang diteliti.9 Pada skirpsi ini wawancara dilakukan secara 

langsung terhadap penyusun konsep SASYUIK yakni Hamka Suyana. 

Wawancara dilakukan secara daring melalui telepon, email, whatsapp.  

 
8 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti,  (Jakarta: Rhienika 

Cipta. 2008), h.208. 

9 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h.142. 
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E. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan 

teknik  (Content Analysis). Analisis isi merupakan upaya menganalisis Analisis isi 

tentang isi suatu teks mencakup upaya klarifikasi, menentukan suatu kretaria dan 

membuat prediksi kandungan suatu teks.10 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data ini adalah: 

1. Membaca berulang kali tulisan dan konsep Hamka Suyana tentang 

SASYUIK 

2. Memahami kandungan dan mengklasifikasikan data yang didapat sesuai 

dengan permasalahan.  

3. Interprensi data yaitu menguraikan data-data yang didapat sesuai 

permasalahan yakni bagaimana metode dakwah menggunakan konsep 

SASYUIK Hamka Suyana.  

 
10 Noeng Muhajdir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Serasin. 1989), h.67. 


