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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Secara umum metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu1 . Ketepatan

menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam

menggunakan data. Berkaitan dengan hal ini Surachmad mengatakan bahwa

metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library

research) dengan kajian tokoh dan bersifat kualitatif.2 "qualitative

methodologies refer to research procedures which produce descriptive data,

people's own written or spoken words and observable behavior" (Metodologi

kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang diamati).3

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik

1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R
& D, (Bandung: Alfabeta.2010), h.3

2Terma-terma yang berkembang di seputar validitas dalam penelitian kualitatif
berbeda dengan terma-terma yang berkembang dalam penelitian kuantitatif. Sebagaimana
disebut Guba & Lincoln (Denzin & Lincoln, 1994: 114), sampai saat ini terdapat empat terma
yang paralel antara kajian kualitatif dan kajian kuantitatif di seputar validitas penelitian, yakni:
(kualitatif) (kuantitatif)

credibility berpadanan dengan validitas internal;
transferability berpadanan dengan validitas eksternal:
dependability berpadanan dengan reliabilitas
confirmability berpadanan dengan objektivitas,
Credibility (derajat kepercayaan) pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari
nonkualitatif. Transferability (keteralihan) berpadanan dengan validitas eksternal dari
nonkualitatif. Dependability (kebergantungan) merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam
penelitian yang nonkualitatif. Confirmability (kepastian) berasal dari konsep objektivitas
menurut non kualitatif.

3 Robert Bogdan and Steven J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods,
(New York.1975)., h 4
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dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan

mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang

sudah ada. Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan

secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan

menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu konsep Hamdani Bakran

adz-Dzakiey tentang prophetic intelligence ditinjau dari tujuan pendidikan

Islam. Sebagai pendekatannya adalah psikologi pendidikan Islam serta filsafat

pendidikan Islam.

B. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber pertama mengenai

masalah yang diungkap secara sederhana disebut data asli4. Data yang

dimaksud yaitu buku-buku hasil karya Hamdani Bakran adz-Dzakiey

2. Data sekunder yaitu informasi yang berkaitan dengan objek penelitian

yang disampaikan orang lain5. Data yang dimaksud yaitu yang relevan

dengan tema tesis ini, di antaranya: kitab atau buku-buku, tesis, buletin

atau jurnal dan lain-lain.

C. Teknik Analisis Data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat

pengukurnya6. Berpijak dari keterangan tersebut, teknik pengumpulan data

pada tesis ini berupa: (a). teknik dokumentasi atau studi dokumenter yang

menurut Arikunto yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda, dan sebagainya. (b). Wawancara sebagai validitas data yang

diperoleh dari tulisan yang bersangkutan.7

4 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik, (Bandung:
Tarsito.2004)., h.134

5 Ibid.
6 Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press.2007)., h.84
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka

Cipta.2008)., h. 231
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Dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang terdiri dari

data primer dan sekunder. Penulis mencoba mengkaji buku-buku, website,

foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan konsep

Hamdani Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic intelligence ditinjau dari

tujuan pendidikan Islam.

D. Metode Analisis Data

Membahas dan menelaah data, penulis menggunakan pendekatan

psikologi dan filsafat pendidikan Islam. Atas dasar itu penelitian ini

menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis teori, kelebihan

dan kekurangan konsep Hamdani Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic

intelligence dalam perspektif tujuan pendidikan Islam.8 Caranya yaitu: 1)

memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian

dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual;

2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana

adanya, diiringi dengan interpretasi rasional9.

Konsep tokoh dapat dipahami secara tepat, jika seluruh konsep dan

aspek-aspek pemikirannya dilihat menurut keselarasannya satu dengan yang

lain. Selain itu ditetapkan pula inti pikirannya yang paling mendasar dan

topik-topik yang paling sentral. Diteliti juga susunan logis sistematis dalam

pemikirannya yang paling substansial. Ditinjau pula benang merah yang

menghubungkan pemikiran-pemikirannya, baik lingkungan historis dan

pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri,

karena seorang tokoh adalah anak zamannya.

8 Moleong (2008: 86) menegaskan bahwa pekerjaan analisis data adalah mengatur,
mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Analisis data
dilakukan dengan tujuan agar data yang telah diperoleh akan lebih bermakna, dengan
demikian melakukan analisis merupakan pekerjaan yang sulit di dalam sebuah penelitian dan
memerlukan kerja keras atau kesungguhan dan keseriusan. Analisis merupakan suatu proses
menyusun data agar dapat diinterpretasikan dan lebih bermakna.

9 Nawawi, Hadari, 2005, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.



103

Berangkat pada keterangan di atas, langkah-langkah analisis deskriptif

studi tokoh sebagai berikut:

1) Menemukan pola atau tema tertentu. Artinya, penulis berusaha

menangkap karakteristik pemikiran sang tokoh dengan cara menata dan

melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat

ditemukan pola atau tema tertentu.

2) Mencari hubungan logis antar pemikiran sang tokoh dalam berbagai

bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut.

Di samping itu, penulis juga berupaya untuk menentukan arti di balik

pemikiran tersebut, berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang

mengitarinya.

3) Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran sang

tokoh sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai bidang atau

aspek pendidikan Islam yang sesuai: bidang manajerial, sosiologis,

psikologis, politis, ekonomis, dan sebagainya. Adanya pengelompokan

semacam ini, dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan hasil studi atas sang

tokoh, tentang bidang keahlian yang digeluti tokoh tersebut.

4) Mencari generalisasi gagasan yang spesifik. Artinya, berdasarkan

temuan-temuan yang spesifik tentang sang tokoh, penulis mungkin akan

dapat menemukan aspek-aspek yang dapat digeneralisasikan untuk

tokoh-tokoh lain yang serupa. Studi tokoh tersebut akan memiliki

keberlakuan yang cukup luas dalam bidangnya.


