
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JenisPenelitian Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisa yang perlu untuk menjawab persoalan yang dihadapi, sebagai rencana menjawab persoalan yang diteliti.Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber data yang terdiri dari kitab-kitab dan literatu-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. 
B. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan analisa data dari berbagai literatur buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan judul penelitian dan diklasifikasikan bersifat teoritis.Tidak diolah melalui perhitungan matematik dengan rumus statistik. Namun pengolahan datanya disajikan secara rasional dengan menggunakan analisa logika dan watak peneliti. 
C. Sumber Data Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis berupa literature berbahasa Arab dan Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Adapun sumber-sumber yang dipakai adalah sebagai berikut: 1. Sumber Primer 



Sumber primer dalam penelitian ini adalah: Kitab adab al-Mu’allim yang dikarang oleh Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Sa’id Sahnun, pada abad ke 3 H. 2. Sumber Sekunder Sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini dilengkapi dengan bahan-bahan lain sebagai data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:  
Pertama Al-Fikri al-Tarbawi Inda Ibnu As-Sahnun Wa al-Qabisi (Pemikiran 

Pendidikan menurut Ibnu sahnun dan Al-Qabisi), yang ditulis oleh Abd al-Amir Syam al-Din, buku tersebut lebih cendrung coraknya tarbiyah al-Fiqhiyah (Pendidikan bercorak fiqih).  Diantara ciri-cirinya adalah: 1) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk melahirkan manusia sesuai dengan ajaran agama 2) Lebih memberikan penekanan kepada kebahagiaan ukhrawi tanpa melupakan duniawi 3) Berisikan sejumlah nasihat dan petunjuk 4) Pendidikan lebih kepada keteladanan teori dimana ulama fuqaha mencoba mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari 
Kedua al-Tabiyah fi al-Islam dikarang oleh Ahmad Fu’ad al-ahwani misalnya, menyajikan buku Ibn Suhnun sebagai tambahan dibuku karanganya.  
Ketiga Adab al-Mu’allimin wa al-Muta’allimin pengarang buku tersebut adalah seorang tokoh bernama as’ad Atlas menjelaskan konsep Ibn Suhnun. 
D. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 



1. Teknik Pengolahan Data a. Telaah pemikiran (naskah buku), yaitu dengan melakukan telaah dan pengecekan naskah buku serta penyeleksian secara selektif terhadap data yang diperoleh, untuk diketahui data yang diperoleh tersebut dapat dimasukkan atau tidak dalam proses penelitian. b. Interpretasi, yaitu dengan memberitakan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data hasil penelitian yang kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti. 2. Teknik Analisis Data Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Content 

analisis, yaitu setelah data diperoleh dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara intensif terhadap kitab-kitab yang berkenaan dengan penelitian ini sehingga diperoleh deskripsi konsepnya, kemudian penulis menganalisa.   
E. Langkah-Langkah Teknik Analisis Data 1. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data “kasar” yang muncul daricatatan-catatan tertulis. Dalam praktek penelitian kualitatif, peneliti setiap harinya bisa mendapatkan demikian banyak data, apakah dari hasil wawancara dari hasil observasi, ataukah dari sejumlah dokumen, data yang terekam dirangkum, dikhtisarkan dan diseleksi.Masing-



masing biasa  dimasukkan kedalam kategori tema yang mana, focus yang mana, atau permasalahan yang mana.1 2. Display Data Alur Penting yang kedua dari analisis adalah penyajian data (display data). Matriks display data tersebut, disamping untuk memenuhi data yang telah diseduksi, juga untuk memudahkan pengkonstruksian dalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data. Juga berfungsi sebagai daftar yang bias secara ringkas/cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan, bila dianggap masih kurang atau belum lengkap, dapat segera dicari lagi datanya pada sumber-sumber yang relevan. 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti, dari sinilah lahir kesimpulan yang kompherensif dan mendalam. Hal in sangat tergantung pada kemampuan peneliti di dalam:(1) merinci focus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk ditelaah secara mendalam; (2) mencatat setiap data yang relevan untuk masing-masing focus masalah yang ditelaah; (3) menyatakan yang dimengerti secara bulat tentang sesuatu masalah yang diteliti.                                                             1Sanapiah Faisol, Format-Format Penelitian, (Bandung: PT. Raja GrafindoPersada, 1995), hal. 271 


