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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian kepustakaan 

(library research) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian 

menggunakan sumber kepustakaan yang ditujukan untuk memaparkan 

gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti dengan mempelajari, 

menelaah, dan mengkaji buku-buku yang bersangkutan dengan konsep 

dakwah dan bimbingan bagi seorang daiyah dalam buku kiprah dakwah 

muslimah. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian kepustakaan ini adalah buku kiprah dakwah muslimah, 

dimana didalamnya menceritakan tentang konsep bimbingan untuk seorang 

muslimah yang ingin berkiprah di jalan dakwah. 

Adapun objek penelitian kepustakaan yang penulis teliti adalah bimbingan 

daiyah dalam buku kiprah dakwah muslimah tersebut. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah hasil temuan penulis. Data juga berarti semua fakta yang 

dapat di jadikan sebagai bahan untuk menyusun informasi, dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah sumber pokok yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, dalam penelitian ini yang dimaksud yakni mengenai bimbingan 

daiyah dalam buku kiprah dakwah muslimah. Adapun data sekunder 

adalah data yang tidak langsung memberikan data karena sumber ini 

hanya mendukung dengan keterkaitan dengan yang diteliti. Data sekunder 

dalam penelitian ini yakni data-data yang berkenaan dengan sosok daiyah 

(pendakwah perempuan) dan teori mengenai konsep bimbingan. 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari dua bagian, yaitu 

primer dan sekunder. 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah buku yang berjudul Kiprah Dakwah 

Muslimah karya Abdullah Bin Ahmad Al-‘Alaf yang diterbitkan 

oleh Pustaka Arafah Solo pada tahun 2008. Buku ini merupakan 

sumber primer dalam penelitian ini untuk meneliti bagaimana 

konsep bimbingan keagamaan daiyah dalam buku kiprah dakwah 

muslimah. 
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b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder antara lain: 

1) Buku karya Ali Abdul Halim Mahmud, yang berjudul 

Jalan Dakwah Muslimah yang diterbitkan oleh PT Era 

Adicitra Intermedia. 

2) Buku karya Muhammad Ali Al-Hasyimi, yang berjudul 

Pribadi Muslimah Ideal yang diterbitkan oleh Al-I’tishom. 

3) Buku karya Buya Hamka, yang berjudul Berbicara 

Tentang Perempuan yang diterbitkan oleh Gema Insani. 

4) Buku karya Dr. ‘Aidh Al-Qarni, yang berjudul Menjadi 

Wanita Paling Bahagia yang diterbitkan oleh Qisthi Press. 

5) Buku karya Shaleh Bin Abdul Aziz Alu Syaikh, yang 

berjudul Menjadi Ukhty yang Daiyah yang diterbitkan oleh 

Zikrul Hakim. 

6) Buku karya Mubaysyiroh Binti Mahrus Ali, yang berjudul 

Peran Wanita dalam Dakwah yang diterbitkan oleh PT. 

Woolu Aksara Maya. 

7) Buku karya Fethullah Gulen, yang berjudul Dakwah (Jalan 

Terbaik dalam Berpikir dan Menyikapi Hidup) yang 

diterbitkan oleh Republika Penerbit. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Agar data yang terkumpul benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, 

maka yang penulis gunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini 

adalah: 

1. Survey kepustakaan, yaitu dengan berkunjung ke berbagai macam 

perpustakaan untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan 

dengan permasalahan yang penulis teliti. 

2. Studi Literatur, yaitu mempelajari, memahami, menelaah serta 

mengkaji bahan pustaka yang telah dikumpulkan penulis. 

E. Analisis Data 

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis 

menggunakan proses pengolahan data dalam penelitian ini: 

1. Koleksi data, yaitu pengumpulan data yang penting dan 

dibutuhkan sebagai bahan penelitian. 

2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan jenis 

keperluannya masing-masing. 

3. Edit data, melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah 

dikumpulkan untuk dipilih mana data yang baik dan meninggalkan 

data yang kurang jelas atau tidak jelas dan agar dapat mengetahui 

kesiapan data yang dibutuhkan untuk dapat dimuat dalam sebuah 

karya ilmiah. 
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4. Interpretasi, yaitu melakukan penafsiran secara deskriptif 

kualitatif. 
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