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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian pustaka (library 

research) yaitu suatu aktivitas penelitian yang terfokus kepada data-data dari 

bahan-bahan tertulis, baik data tersebut berada di perpustakaan atau di tempat 

lain. Lebih tegas Mestika Zeid mengatakan library research tidak hanya 

menjadikannya pustaka sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka 

penelitian. Penelitian pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi 

sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data 

penelitian.
1
 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yakni sumber data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku “Tunjuk Ajar 

Melayu” Karya Tennas Effendy Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Balai Kajian 

dan Pengembangan Budaya Melayu.  

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah makalah, 

jurnal, hasil penelitian, tesis atau skripsi serta buku-buku yang membahas atau 

berkaitan dengan karya Tennas Effendy, misalnya buku “Tunjuk Ajar Melayu 

dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair dan Ungkapan” Karya Tennas Effendy 

Tahun 2013 diterbitkan oleh Tennas Effendy Foundation bekerja sama dengan 
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Pemerintah Provinsi Riau, buku “Ungkapan Melayu Pemahaman dan 

Masalahnya” karya Tennas Effendy diterbitkan oleh yayasan Tennas Effendy 

bekerjasama dengan Pemerintah kota Pekanbaru, buku “Kesantunan dan 

Semangat Melayu” karya Tennas Effendy tahun 2011 diterbitkan oleh Tennas 

Effendy bekerjasama dengan Pemerintah kota Pekanbaru, buku “Kearifan 

Pemikiran Melayu” karya Tennas Effendy tahun 2013 diterbitkan oleh Tennas 

Effendy bekerjasama dengan Pemerintah kota Pekanbaru, buku “Ungkapan 

Melayu” karya Tennas Effendy tahun 2012 diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Riau. Seperti karya-karya UU Hamidy 

sebagai berikut “Nilai Suatu Kajian Awal” diterbitkan di Pekanbaru oleh UIR 

press tahun 1993, “Rahasia Penciptaan” diterbitkan di Pekanbaru oleh Bilik 

Kreatif Press tahun 2005, “Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam 

Sistem Sosial Budaya Orang Melayu di Riau” diterbitkan di Pekanbaru oleh UIR 

press tahun 1989, “Perangkap Demokrasi dan Bunga Kehidupan: Tiga Sisi 

Kehidupan Melayu” diterbitkan di Pekanbaru oleh Bilik Kreatif Press tahun 

2013, “Sikap dan Pandangan Hidup Ulama di daerah Riau” diterbitkan di 

Pekanbaru oleh UIR press tahun 1988 dan lain-lain. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini sumber data ada dua, yakni data primer dan data 

sekunder. Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan menggunakan studi 

dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan penelaahan terhadap referensi-

referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen 

yang dimaksud dapat berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-

referensi, foto-foto dan rekaman kaset.
2
 

Penulis melakukan studi dokumentasi dengan mencari informasi terkait 

dengan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Tunjuk Ajar Melayu yang ditulis 

oleh Tennas Effendy baik yang ada di dalam Kediaman Tennas Effendy, 

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan Pustaka Soeman HS.  

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis isi (content analysis).
3
 Teknik analisis isi adalah teknik yang digunakan 

untuk memahami teks. Teks di atas adalah teks tunjuk ajar melayu berupa 

ungkapan-ungkapan tentang nilai-nilai ajaran melayu yang penulis uraikan 

kepada tiga hal yakni nilai islami dalam ungkapan, yaitu (1) nilai-nilai Islam 

dalam tunjuk ajar Melayu (2) nilai-nilai yang ada dalam ungkapan-ungkapan 

tunjuk ajar Melayu (3) relefansi nilai-nilai dalam kehidupan orang Melayu. 
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 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), (Jakarta, 

Gaung Persada Press, 2010), h. 219 
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