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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau Library

research yang menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data

penelitian. Penelitian kepustakaan atau  Library  research adalah telaah yang

berkaitan kepada pemikiran seorang tokoh yang dalam waktu tertentu, kondisi

budaya, masyarakat pada saat itu, beserta dokumen, maka secara metodoligis

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach).

B. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu study tentang

individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan

dokumen dan arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap turning point

moment atau yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau

mengubah hidup seseorang. Peneliti menginterpretasi subjek seperti subjek

tersebut memposisikan dirinya sendiri.

Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang

keadaan-keadaan nyata yang ditunjukkan untuk menggambarkan sifat suatu

keadaan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan hanya

mengukur apa adanya. Dengan metode deskriptif, seluruh data tentang Konsep

etika dalam pemikiran Al-Zarnuji dalam pembeljaran. Dikumpulkan kemudian

dianalisis dan digambarkan dalam bentuk paparan apa adanya. Kemudian

pendekatan deskriptif ini penilis gunakan untuk mengemukakan etika dalam

pembelajaran.
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Dalam mengumpulkan data tesis ini, peneliti menggunakan metode

kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan data atau berupa Undang-

Undang atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau

pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Pengumpulan data kepustakaan

dapat dilakukan dengan beberapa sumber yang dipergunakan, yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau undang-undang yang

berhubungan dangan penelitian1, dalam hal ini: kitab Ta’lim Al-Muta’allim karya

Syekh Burhan Al-Din Al-Zarnuji.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan

oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau

berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis

tersebut bukan penemu teori2.

C. Tehnik Analisa Data

Berdasarkan jenisnya penelitian ini, adalah penelitian kepustakaan atau

library research yang menggunakan content analysis. Menurut Budd metode

analisis ini pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis

isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat mengobservasi dan menganalisis isi

perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.sedangkan

menurut Berelson yang kemudian diikuti oleh keliger mendefenisikan analisis ini

1 Ibnu hadjar, 1996, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan,
Jakarta : Raja grafindo persada, h 83

2 Ibid, h. 84
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sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara

sistematik, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.3

Penulis melakukan beberapa langkah penelitian, pertama

mengidentifikasi etika-etika dalam karya Al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al-

Almuta’allim. Kedua merumuskan secara sistematis etika-etika dalam karya Al-

Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al-Almuta’allim. Kedua melakukan analisis terhadap

etika-etika dalam karya Al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al-Almuta’allim dengan

kitab-kitab yang berkaitan dengan etika lalu diklasifikasikan kedalam kategorisasi.

Keempat menarik kesimpulan setelah dianalisis secara mendalam dan

menyeluruh. Kelima melakukan penyusunan laporan secara mendalam dan

menyeluruh.

3 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h. 134


