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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Di mana 

Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan 

penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat 

alumni. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya mendasar dan 

naturalis atau bersifat kealamian. Serta tidak bisa dilakukan di 

laboraturium, melainkan di lapangan.49 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif karena tema penelitian ini membutuhkan interaksi 

dengan setting, supaya penelitian dapat memperoleh data yang natural.50 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (library 

research). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang 

perpustakaan misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, 

catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang berkaitan 

                                                             
49 http://file.upi.edu> PM3-Modul-Penelitian_5, diakses tanggal 30 Maret 2017. 
50 Nawari Ismail, Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktisi Diskusi 

Isu, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), hlm.86. 
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dengan obyek penelitian.51 Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan 

informasi yang natural dan sesuai dengan yang penelitian yang dilakukan. 

 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber-sumber dasar yang 

merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian di masa lalu dan 

berkaitan langsung dengan objek material penelitian lalu. Penelitian ini 

mengkaji tentang komparasi strategi dakwah Sunan  Bonng dan Sunan 

Kalijaga, Adapun sumber data yang digunakan yaitu, Karya Iman 

Anom, dalam buku Suluk Linglung Sunan Kalijaga (Syeh Malaya) yang 

sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Balai 

Pustaka, 1993 dan buku Het Van Bonang  yang saat ini dokumen itu 

tersimpan di Museum Leiden, Belanda. Dari dokumen ini telah 

dilakukan beberapa kajian oleh beberapa peneliti. Diantaranya disertasi 

Dr. B.J.O. Schrieke tahun 1816, dan Thesis Dr. Jgh Gunning tahun 

1881, Dr. Da Rinkers tahun 1910, serta Dr. Pj Zoetmulder Sj, tahun 

1935. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang berasal dari bahan 

bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, adapun 

surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai 

                                                             
51 Dewi Sadiah, Metode Peneltian DakwahPendekatan Kualitatif dan Kuanitatif, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.13. 
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dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.52 Adapun 

buku-buku yang digunakan peneliti untuk penelitian ini diantaranya: 

a.  Karya Purwadi, yaitu buku Ilmu Makrifat Sunan Bonang 

Membongkar Riwayat Guru Sejati Sunan Kalijaga dan Syekh Siti 

Jenar yang diterbitkan oleh Sadasiva, Yogyakarta, 2004. 

b. Karya Achmad Chodjim, buku Mistik Dan Makrifat Sunan Kalijaga 

yang diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003. 

c. Karya Ridin Sofwan, Wasit, Mundiri, yaitu buku Islamisasi di Jawa 

yang diterbitkan o.eh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. 

d. Karya Umar Hasyim, buku Sunan Kalijaga diterbitkan oleh 

Serambi, Yogyakarta, 2003. 

e. Rachmad Abdullah, buku Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad di 

Tanah Jawa (1404-1482), diterbitkan oleh Al-Wafi, Solo, 2015. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode 

dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang natural. Dokumentasi 

adalah metode untuk memperoleh data dengan menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku, majalah, catatan.53 Teknik pengumpul data 

dengan menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang 

memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan tema penelitian.54 

                                                             
52 Nasution, Metode Research [Penelitian Ilmiah], (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 

hlm.143. 
53 Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Reneka Cipta, 1998), hlm.234. 
54 Nawari Ismail, Metodelogi Penelitian Untuk Studi Islam, (Yogyakarta: LP3M, 2015), 

hlm.77. 
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E.  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah memberikan deskripsi 

mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dari 

penelitian. Jadi, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk memberikan 

deskripsi mengenai subjek penelitian yang sedang dilakukan. 

  


