
49 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hermeneutik. Hermeneutik merupakan salah satu pendekatan penelitian 

yang berkaitan langsung dengan penafsiran. 

Teori hermeneutik yang disampaikan Madison dan Ricoeur, kemudian 

dituliskan oleh Burhan Bungin dalam bukunya yang berjudul “Analisis 

Data Penelitian Kualitatif” menyatakan bahwa hermeneutik terfokus pada 

persoalan-persoalan interpretasi dan pemahaman, yang berhubungan 

dengan dua konsep wacana, yaitu: wacana lisan maupun wacana tulis atau 

teks, yang merupakan kesimpulan dari teori yang disampaikan oleh 

Madison dan Ricoeur. 

Burhan kemudian melanjutkan dengan teori yang disampaikan oleh 

Schleirmacher yang membagi hermeneutik menjadi dua konsep; Pertama, 

interpretasi gramatika, yaitu yang berpusat kepada ciri bahasa, sehingga 

interpretasi gramatika ini memerlukan pengetahuan bahasa yang luas. 
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Kedua, interpretasi psikologik yang ditujukan untuk memahami pribadi 

penulis.
68

 

Menurut pandangan kritik sastra, hermeneutik adalah sebuah metode 

untuk memahami teks yang diuraikan dan diperuntukkan bagi penelaahan 

teks karya sastra. Pendekatan hermeneutika sangat tepat penggunaannya 

dalam mengurai penelitian sastra, karena apapun bentuknya, seperti 

pengertiannya, hermenerutik berhubungan dengan suatu aktuvitas 

penafsiran. 

Kegiatan apresiasi sastra dan kritik sastra maupun penelitian sastra 

selalu berkaitan dengan karya sastra yang harus diinterpreatasi dan 

dimaknai. Semua kegiatan kajian sastra--terutama dalam prosesnya--pasti 

melibatkan peranan konsep hermeneutika.
69

 

Dimaksudkan dalam penelitian ini digunakan pendekatan hermeneutik 

adalah untuk memahami bahasa dan mengetahui psikologi penulis, apa 

saja yang dirasakan penulis ketika membuat tulisannya dengan 

menyampaikan makna-makna atau pesan-pesan tersembunyi dalam 

tulisannya guna mengungkapkan nilai-nilai pendidikan Islam yang ada. 
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2. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepustakaan atau library research, yang dimaksudkan dengan meriset atau 

membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi yang berada di 

perpustakaan tanpa memerlukan riset atau kegiatan lapangan. Serangkaian 

kegiatan ini berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 

membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
70

 

Keberadaan literatur merupakan sebuah keharusan dalam sebuah 

penelitian, maka disinilah jenis penelitian kepustakaan atau library 

research berperan penting sebagai sebuah proses untuk memecahkan 

berbagai masalah penelitian.
71

 

Berdasarkan pemaparan di atas bisa diartikankan bahwa kepustakaan 

atau library research adalah proses pencarian pemecahan masalah untuk 

mendapatkan hasil akhir terbaik dengan menggunakan literatur berupa 

buku-buku yang berada di perpustakaan tanpa melakukan riset atau 

penelitian lapangan. 
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hal. 2-3. 
71

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Skunder 
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B. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan upaya untuk memperoleh data 

berupa tulisan, arsip, dokumen, gambar, dan buku-buku yang tersimpan yang 

kemudian bisa digunakan sebagai rujukan dan referensi serta berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.
72

 

Dimaksud dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data berupa dokumentasi adalah untuk memperoleh data berupa tulisan atau 

teks dalam literatur buku yang dijadikan sebagai sumber utama, yaitu novel 

Ayat-Ayat Cinta, yang kemudian dijadikan sebagai pemecah masalah terkait 

penelitian yang dilakukan. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan dibagi menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data yang digunakan untuk data primer atau data utama adalah data yang 

diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai informasi yang dicari.
73

 

Data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah bahan yang 
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menjadi objek atau pusat perhatian penulis, yaitu novel Ayat-Ayat Cinta 2. 

Novel Ayat-Ayat Cinta 2 yang diterbitkan tahun 2015 oleh Penerbit 

Republika-Basmala dengan tebal 697 halaman. 

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui subyek

penelitiannya.
74

 Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang

digunakan untuk mendukung data utama, penulis mengambil referensi dari

komentar-komentar yang terdapat dalam cover, internet, maupun

menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini,

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Herliyah Navisah dengan judul Nilai-

Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Novel Ketika Cinta Bertasbih Karya

Habiburrahman El-Shirazy dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama

Islam.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data (content analysis). Analisis isi merupakan suatu analisis 

mendalam terhadap pesan-pesan yang terkandung menggunakan teknik 

kuantitatif maupun kualitatif.
75

 Analisis isi oleh Burhan Bungin diartikan

74
 Ibid. 

75
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2010), hal. 283-284. 
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suatu metode untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan baik yang 

tercetak maupun media dalam bentuk broadcast.
76

 

Penggunaan analisis isi sebagai bagian dari analisis data dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan-pesan atau makna yang 

terkandung dalam teks naskah yang diteliti guna mengungkapkan nilai-nilai 

pendidikan Islam yang ada. 

Langkah-langkah atau prosedur analisis isi yang disampaikan oleh 

Hadari Nawawi, kemudian dituliskan oleh Soejono dan Abdurrahman dalam 

buku yang berjudul, “Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan”, 

adalah: 

a. Menseleksi teks yang akan diteliti. 

b. Menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan 

diteliti sebagai alat pengumpul data. 

c. Melaksanakan penelitian. 

d. Mengetengahkan kesimpulan sebagai hasil analisis.
77

 

Adapun dalam menganalisis isi dari objek (Novel Ayat-Ayat Cinta 2), 

penulis menempuh beberapa langkah yang di antaranya: 

a. Mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam objek penelitian atau 

novel Ayat-Ayat Cinta 2 untuk dapat memahami struktur dan bentuknya, 
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yang kemudian dibagi menjadi beberapa bagian untuk memudahkan 

pengidentifikasian. Data-data yang didapat dalam novel Ayat-Ayat Cinta 

2 berupa nilai-nilai pendidikan Islam kemudian di analisis secara cermat 

dengan dilakukan pembacaan dan pengamatan guna mendapatkan 

kalimat-kalimat yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. 

b. Mendeskripsikan ciri-ciri dan komponen-komponen data berupa nilai-

nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam setiap kalimat dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta 2. 

c. Menganalisis kalimat-kalimat yang mengandung pesan-pesan atau 

hikmah yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Analisa 

dilakukan dengan mencatat hasil dari identifikasi maupun pendeskripsian.  

d. Menyusun klasifikasi secara keseluruhan hasil analisis itu, sehingga 

mendapatkan deskripsi tentang isi dan kandungan nilai-nilai pendidikan 

Islam.
78
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