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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan pada penelitian ini, dapat 

diketahui bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena di 

dalam kajian data yang diperoleh maupun dianalisis tidak bersifat statistik 

ataupun angka-angka. Sebagaimana menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle 

(2006) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode 

penalaran induktif serta berfokus pada fenomena sosial, didasarkan pada 

kepercayaan bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat 

diungkapkan.”
52

 

Sedangkan obyek penelitian ini digali melalui beragam informasi 

kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya. Berdasarkan 

objek pada pengumpulan data tersebut maka jenis dari penelitian ini adalah 

studi wacana/studi kepustakaan (library research).
53

Studi wacana atau 

analisis wacana adalah usaha memahami ide pemikiran komunikator yang 

dituangkan ke dalam tulisan. Analisa dilakukan dengan mengamati isi buku. 

Melalui analisa tersebut dapat diketahui isi yang hendak disampaikan, tujuan 

serta fungsi wacana tersebut.
54

 

 

                                                             
52Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), Cet. I, hlm 1 
53Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008), hlm 1-3 
54Alex Sobur, Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik, dan Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 48-49 
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B. Sumber data 

1. Sumber primer  

Sumber primer adalah sumber utama, adapun sumber utama yang 

menjadi obyek pada penelitian ini adalah hasil pemikiran Syaikh 

Muhammad al-Ghazali yang dituangkannya ke dalam tulisan, berupa 

buku dengan judul Mulai dari Rumah; Wanita Muslim dalam 

Pergumulan Tradisi dan Modernisasi. 

2. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber kedua dan merupakan sumber data 

selain dari sumber yang telah disebutkan di atas. Sumber tersebut 

digunakan sebagai pendukung data yang sudah didapat sebelumnya pada 

sumber utama. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an dan Terjemahnya 

b. Abdul Aqil, Al-Mutasyar. 2005. "Mereka yang Telah Pergi". Risalah 

Tsulasa'. Edisi 2. 3 Mei. Terbitan nahan tarbiyyah online. 

c. Darlis, 2015. “Feminisme Qur’ani: Tafsir Ayat Wanita Karir”, 

Musawa, Vol. 7, No. 2, Desember.  

d. L, Sulaemang. 2015. “Pendidikan Kaum Wanita Dalam Hadits: 

Telaah Hadits Riwayat “Aisyah”. Shautut Tarbiyah.  Ed. 23. Th. 

XXI. Mei. 
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e. Zainuddin,  M. dan Maisaroh, Ismail, 2015. “Posisi Wanita dalam 

Sistem Politik Islam; Telaah terhadap pemikiran Politik Yusuf Al-

Qardhawi”, Jurnal Mimbar, Vol. XXI, No. 2, April-Juni. 

 

C. Teknik pengumpulan data 

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan datanya 

yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengkaji serta menyelidiki data yang berupa dokumen seperti catatan tertulis, 

file, gambar dan segala data yang telah didokumentasikan. Berdasarkan 

sumber data yang telah disebutkan di atas maka yang dimaksud dokumen 

pada penelitian ini adalah catatan tertulis atau file dalam bentuk buku dan 

jurnal.
55

 

 

D. Teknik analisa data 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini 

adalah discourse analysis (analisis wacana). Analisis wacana berarti 

memahami serta menafsirkan makna atau isi dari suatu wacana.
56

 Adapun 

tahapan-tahapan analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
55Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, 

Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol. XX, No. 1, Maret 2013, hlm 88 
56Eriyanto, Analisis Wacana; Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2011) 
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1. Memahami Data 

Memahami teks atau wacana yang akan dianalisis. Wacana yang 

dimaksud yaitu wacana yang terdapat pada buku Mulai Dari Rumah 

sebagai sumber utama penelitian ini. 

2. Fokus Analisis 

Memahami tujuan penelitian, realitas, serta posisi peneliti. 

Mengidentifikasi dan  menulis sejumlah pertanyaan kunci yang akan 

dianalisis. Memfokuskan pada topik wacana.
57

 

3. Informasi Kategori 

Pengkategorian informasi sebagai pengkodean atau pengindeksan 

data, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi tema, seperti ide-ide, konsep-konsep, serta 

terminologi yang digunakan penulis di dalam buku Mulai Dari 

Rumah, 

b. Mengorganisasikan semuanya ke dalam kategori inheren 

(menghubungkan antar bahasan sesuai dengan rumusan masalah) 

4. Interpretasi 

Langkah terakhir yaitu menginterpretasikan hasil analisis wacana.
58

 

Tujuan interpretasi pada penelitian ini adalah untuk membuat 

                                                             
57Ibid, hlm 50 
58 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2011) hlm 96-97 
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penyimpulan hasil analisis yang mendukung teori. Singkatnya, pada 

tahap ini peneliti menyimpulkan hasil temuan atau hasil analisis.
59
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