
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deksriptif, yaitu sebuah 

metode penelitian yang dimaksudkan untuk medeskripsikan suatu subjek atau 

objek penelitian yang berupa seseorang, lembaga, masyarakat, karya sastra 

maupun yang lainnya. Dalam prosesnya yang sedang berlangsung didasarkan 

pada fakta-fakta yang terlihat adanya.
1
 Sedangkan pendekatan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu pendekatan ini 

bertujuan untuk mencari makna kata atau kalimat yang terkandung dalam 

sebuah karya sastra.
2
 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah novel Hujan karya Shineeminka di 

aplikasi Wattpad. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pesan-pesan dakwah yang 

terkandung dalam novel Hujan karya Shineeminka di aplikasi Wattpad. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data dari subjek di dalam penelitian. Data 

primer dalam penelitian ini yaitu pesan-pesan dakwah yang mengandung 

nilai aqidah, syari’ah, dan akhlak dalam novel Hujan karya Shineeminka 

di aplikasi Wattpad. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sebuah sumber data yang menunjang untuk 

memberikan hasil penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

menggunakan buku-buku, artikel jurnal, penelitian (skripsi), situs web, dan 

wawancara. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik pustaka/studi pustaka. Teknik pustaka/studi 

pustaka merupakan mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis dengan 

menggunakan berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang 

berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan dalam suatu penelitian.
3
 

Peneliti akan membaca chapter-chapter dalam novel Hujan di aplikasi 

Wattpad, dan menulis narasi, monolog, maupun dialog di dalam novel tersebut 
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yang mengandung pesan dakwahnya saja, kemudian pesan tersebut akan 

diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yang 

artinya menganalisis sesuatu berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya 

akan dikembangkan dengan pola hubungan tertentu.
4
 Dalam penelitian ini 

teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis isi. 

Content analysis atau disebut juga dengan analisis isi adalah penelitian 

yang ditujukan untuk meneliti isi pesan yang disampaikan dalam suatu proses 

komunikasi.
5
 Analisis isi dalam penelitian adalah membahas suatu isi secara 

mendalam terhadap informasi tertulis maupun tercetak dalam media massa. 

Analisis isi adalah sebuah metode yang secara keseluruhan menganalisis 

semua tentang isi teks. 

Analisis isi juga diartikan sebagai suatu penelitian untuk menarik 

kesimpulan terhadap isi atau makna pesan dalam komunikasi berdasarkan 

data-data yang ada. Teknik penelitian dalam analisis isi ditujukan untuk 

memperoleh gambaran isi suatu pesan komunikasi massa yang dilakukan 

secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis.
6
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