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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini

adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui riset

kepustakaan untuk  mengkaji sumber-sumber tertulis seperti naskah,

tulisan, dan karya-karya lainnya yang terkait dengan permasalahan ini.1

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, fakta

serta teori yang mendukung dalam penelitian ini. Maka dalam penulisan

tesis agar terarah dan memperoleh hasil yang optimal, pengumpulan data

dilakukan dengan cara menelaah buku, teks, dan sumber primer maupun

sekunder yang terkait dengan permasalahan ini.

Berpijak pada objek penelitian Tesis ini  yang tidak lain adalah

teks. Maka pilihan metode yang tepat adalah analisis isi (Content

Analysis). Sedangkan pola kerja analisis isi adalah menganalisis secara

mendalam dan kritis terhadap makna sebuah teks. Dengan kata lain anlisis

ini  merupakan sebuah pencarian makna baik yang implisist maupun

eksplisit yang dikandung sebuah teks, Klaus Kripponderoff,

mendefinisikan analisis isi seperti  ini, suatu teknis penelitian untuk

membuat inferensi-inferensi (kesimpulan-kesimpulan)  yang dapat ditiru

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan Praktis, (Jakarta: Bina
Aksara: 1989), hlm. 10
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(replicable)  dan shahih (relyeble) data dengan  memperhatikan

konteksnya.2

Sejalan dengan maksud di atas, David L. Altheide dari Arizona

State University (1996). Lebih suka menggunkan istilah “ethnographic

content analysis”. Istilah tersebut sebenarnya merupakan perpaduan

antara metode analisis  obyektif (traditional  nation  of objective content

analysis) dengan metode observasi partisipan. Menurutnya,   dalam

penelitian analisis isi peneliti berinteraksi dengan material-material

dokumentasi sehingga pernyataan-pernyataan yang spesifik dapat

diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis.

Oleh karena itu, dalam  metode analisis isi (content  analysis) ada

beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama. Konteks, dengan

kata lain situasi sosial yang mengitari dokumen yang diteliti. Artinya,

peneliti diharapkan dapat memahami kealamiahan (the nature) dan makna

kulltural (cultural meaning) dari dokumen yang diteliti. Kedua, adalah

proses. Aspek ini  penting untuk diketahui terkait bagaimana proses

produksi dan reproduksi teks dan kreasi isinya. Ketiga, adalah emargensi.

Yakni pembentukan secara gradual atau bertahap dari makna sebuah

pesan melalui pemahaman dan interpretasi. Proses ini akan membantu

peneliti memahami  dari mana teks atau pesan diproduksi serta suatu yang

mengitarinya.3

2 Klaus Krippendorff, Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi, (Jakarta: Rajawali
Press, 1991), hlm. 30

3 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006), hlm. 147-148
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B. Sumber Data

Dalam rangka untuk mendapatkan hasil kajian yang akurat, valid,

dan mendalam, maka dalam penelitian ini perlu kiranya untuk mengulas

sumber-sumber data  yang berkaitan dengan pokok bahasan di atas.

Dalam hal ini penulis mengkategorikan sumber data ke dalam dua

kategori: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang

merupakan karya langsung Yusuf Qardhawi yang berkaitan dengan

tema ini, di antara buku-buku yang penulis jadikan rujukan adalah

Fiqh Zakat karya Yusuf Qardhawi, Beirut: Muassasat al-Riasalah dan

Fatwa-Fatwa Kontemporer, jilid 1, Terj. As’ad Yasin, Jakarta: Gema

Insani press, 2001.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku-

buku lain yang sekiranya mendukung pendapat tersebut. buku tersebut

antara lain: Imam al-Syafi’i, Al-Umm, Imam Malik ibn anas: Kitab Al-

Muatta’, Imam Taqi al-Din: Kifayah Al-akhyar, Ibnu Rusyd, Bidiyah

Al-Mujahid Wa Nihayah  Al-Muqtasid, Mahmud Syaltut: Muqaramah

Al-Mazahib Al-Arba’ah, dan Sayyid Sabiq: Fiqh al-Sunnah.

C. Prosedur penelitian

a. Identifikasi  Masalah
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Tahapan awal pada penelitian ini adalah menentukan

permasalahan. Permasalahan merupakan titik tolak bagi keseluruhan

penelitian, adapun permasalahan yang dimaksud pada penelitian ini

adalah bahwa pada isi materi tentang urgensi zakat.

b. Melakukan Eksplorasi terhadap Sumber-sumber Data

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan eksplorasi terhadap

sumber data.  Dalam hal ini penggalian informasi  dari dokumen-

dokumen  yang berupa konsep zakat dalam  sumber primer maupun

sekunder.

c. Menyeleksi Unit Analisis

Dari  sekian sumber-sumber data yang memungkinkan  untuk

dijadikan target, maka peneliti melakukan pengumpulan lebih dahulu

sumber data berupa konsep zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi

kemudian peluang gagasan Yusuf al-Qrdhawi tersebut diterapkan di

Indonesia sebagai unit analisis.

d. Membuat Protokoler

Tahapan selanjutnya adalah  protokoler. Artinya pada tahap ini

peneliti membuat protokoler (semacam koding form) dan memuat

daftar beberapa item atau kategori serta kecenderungan untuk meng-

guide (membimbing) sesuai dengan data-data yang ada. Pembuatan

daftar kategori dan kecenderungan ini dilakukan dengan sesuai dengan

kategorisasi  dan kecenderungan pesan.
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Untuk mempermudah proses penelitian, peneiti menggunakan

kategorisasi terhadap obyek kajian terdiri dari:

1) Konsep-konsep zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi ;

2) Institbath hukum yang digunakan Yusuf Al-Qardhdawi terkait

dengan zakat;

3) Peluang gagasaan Yusuf Al-Qardhawi  dalam konteks Negara

Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini

adalah dokumenter atau metode dokumentasi yaitu data yang berupa

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan

sebagainya.4 Pemelihan metode ini didasarkan pada jenis penelitian

kepustakaan (library research).

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini proses analisa data berlangsung bersamaan

dengan proses pengumpulan data. Di antaranya adalah melalui tiga tahap

model, yaitu: reduksi, penyajian data, dan verifikasi. Namun, ketiga

tahapaan tersebut berlangsung secara simultan.

4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 220


