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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu

berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian.

Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui “Relevansi

Ulul Albab Dam Q.S Ali Imron Ayat 190-195 Dengan Tujuan Pendidikan

Islam.”

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang

digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang

dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk

membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.1

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan

dalam penelitian,khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah

mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis2.

Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan

mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

1 V.Wiratna Sujarweni,Metodeologi Penelitian ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57..
2 Sukardi,Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarata : PT Bumi

Aksara,2013), h.33
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1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis penelitian3

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library

research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau

karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan

data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui

terlebih dahulu  secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu

akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-

buku teks, jurnal ilmiah,refrensi statistik,hasil-hasil penelitian dalam bentuk

skripsi, tesis, desertasi,dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang

relevan4

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian

deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang

fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan5

3Fithri Dzakiyyah,”Jenis Penelitian”, (On-Line),tersedia dihttps://hidrosita.wordpress.com (5
Agustus 2017)

4Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis,(Jakarta : Salemba Empat,2016), h.32
5 Anwar sanusi,Ibid.h.13
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2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpuluan data penelitian ini diambil dari

sumber data, Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari

mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka

dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan

subjek penelitian atau variable penelitian.6

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan

yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara

langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.7 Dalam skripsi ini

sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab rafsir Al-Qur’an seperti :

Kitab Tafsir Ibnu Katsiir karya Abil Fida’ Ismail bin Katsiir Addamasyqiy,

kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, kitab Tafsir Jalalain karya

Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-suyutti, dan karya Ismail bin

Haqqi Al-Buruswi.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang

lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber

6 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rieneka
Cipta, 2006), h. 26

7 Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet.
IV, h. 150.
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sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.8 Antara lain: Buku

Cahaya Penerang Hati karya Moh. Al-Aziz Saifullah, buku Menuju Muslim

Kaffah Menggali Potensi Diri karya Toto Tasmara, buku Prinsip-Prinsip Dasar

Konsepsi Pendidikan Islam karya Syahminan Zaini, dan buku Watak

Pendidikan Islam karya Hery Noer.

3. Teknik Analisa Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis

menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan.Untuk

memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis

menggunakan teknik analisis isi.Analisis isi ( Content Analysis)

adalahpenelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu

informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk

komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan

dokumentasi yang lainnya9. Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu

sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara

menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian

8 Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h. 91
9 Afifudin, Et.al, Metodeologi Penelitian Kualitatif,(Pustaka Setia : Bandung,2012), h.165
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diambil  makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan

dengan sedekah.

Adapun langkah- langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai

berikut :

Pertama, Penetapan desain atau model penelitian.Disini ditetapkan

beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau

sedikit dan sebagainnya.

Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri.Sebagai

analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok.Pencarian

dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu

yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.

Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang

dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan

faktor- faktor lain10.

10Ibid.h.168


