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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka 

(library research) yaitu penelitian yang menitikberatkan 

kepada literatur dengan cara menganalisa muatan isi dari 

literatur yang berkaitan dengan penelitian baik dari 

sumber data primer maupun sekunder. Menurut Abdul 

Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library 

research) adalah penelitian yang mengunakan cara 

untuk mendapatkan data informasi dengan 

menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti 

buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah 

ataupun penelitian terdahulu yang terkait dengan objek 

kajian.
1
 Data informasi ini diambil dari novel “Tuhan 

Maha Asyik” karya Sujiwo Tedjo dan Buya MN. 

Kamba. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan 

pendekatan hermeneutik, hermeneutik merupakan salah 

satu pendekatan penelitian yang berkaitan langsung 

dengan penafsiran sebuah teks. Yang dimaksud dengan 

pendekatan hermeneutik secara sederhana adalah 

pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan makna 

teks. Teks yang dibahas dalam penelitian ini adalah teks 

novel “Tuhan Maha Asyik”, dimana peneliti akan 

mengkaji makna teologis yang terkandung dalam novel 

tersebut. Hermenutika yang digunakan peneliti dalam 

mengkaji teks novel tersebut mengikuti hermeneutika 

aliran obyektif dengan menggunakan teori F.D.E. 

Schleiermacher (gramatikal dan psikologi). 

 

B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data 

primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk 
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maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang 

sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. 

Penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

literatur atau buku-buku yang mendukung, artikel, jurnal 

serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian 

yang dilakukan.
2
 

Sumber data primer penelitian ini secara 

langsung dari novel “Tuhan Maha Asyik” karya Sujiwo 

Tejo dan Buya MN. Kamba. Selain data primer, 

penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder 

yaitu buku-buku hermeneutika, teologi islam, dan buku 

pendukung lainnya. Berikut beberapa buku pendukung 

yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini : 

1. Richard E. Palmer, Hermeneutika: Teori Baru 

Mengenai Interpretasi, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2003) 

2. E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode 

Filsafat, (Yogyakarta : Kanisius, 1999) 

3. Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika dan 

Pengembangan Ulumul Qur’an, (Yogyakarta : 

Pesantren Nawesea Press, 2017) 

4. Sahilun Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam), 

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012) 

5. Mawardy Hatta, Aliran-Aliran Kalam/Teologi, 

(Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2016) 

6. Emha Ainun Nadjib, Tuhan Pun Berpuasa, (Jakarta 

: Penerbit Buku Kompas, 2012) 

 

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.
3
 Pada teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara studi 

pustaka (library riset). Studi pustaka adalah teknik 

pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara 

membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau 

bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, 

kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka 

pemikiran.
4
 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan 

dalam penelitian, tentu yang harus dilakukan selanjutnya 

adalah pengolahan data sebagai proses menuju penulisan 

yang lebih lengkap. Adapun pengolahan data dalam 

penelitian ini ada tiga langkah atau tahapan, yaitu 

langkah pertama teknik pengolahan data yang 

dikumpulkan adalah data-data, baik berupa data primer 

maupun sekunder untuk keperluan penelitian. Langkah 

pengolahan data, merupakan tindakan terpenting  dalam 

penelitian ilmiah, hal ini dikarenakan data yang didapat 

akan menjadi sumber rujukan dalam melakukan analisis 

hasil penelitian. Langkah kedua, ialah mengedit data 

hasil penelitian, dan langkah ketiga, langkah yang 

disebut dengan organizing yakni penyusunan hasil 

penelitian, tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan 

analisis.
5
 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyususn kedalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 
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dapat diceritakan kepada orang lain.
6
 Dalam penelitian 

ini, setelah data terkumpul dan diolah, maka langkah 

selanjutnya ialah analisa secara dekriptif kualitatif, 

artinya bersifat penggambaran dengan ungkapan kata-

kata. Dengan demikian akan digambarkan secara jelas 

tentang makna teologis dalam novel “Tuhan Maha 

Asyik” karya Sujiwo Tejo dan Buya MN. Kamba.  

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai 

berikut : 

1. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya dari sumber literatur yang 

terkait dengan studi. 

2. Mereduksidata berarti merangkum, dengan cara 

memilih dan memilah sesuai dengan kebutuhan 

penelitian.
7
 Demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk mengumpulkan tema-

tema pokok. 

3. Interpretatif hermeneutik, penulis berusaha untuk 

menginterpretasikan dan menganalisis secara 

memadai mengenai makna teologis yang terkandung 

dalam novel “Tuhan Maha Asyik” dengan 

menggunakan pendekatan hermeneutik. 

4. Menarik kesimpulan, setelah melalui proses reduksi 

data dan interpretasi data, maka dilakukan konklusi 

atau penarikan kesimpulan dari data yang telah 

diteliti. Kesimpulan tersebut memaparkan atau 

menggambarkan penemuan atau data baru yang 

telah diteliti. 
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