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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian/Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

kualitatif.
1
 Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai 

bagaimana seharusnya proses berlangsungnya konsep pendidikan akhlak menurut 

Hamka dan kontribusinya terhadap Kurikulum 2013. Hasil studi ini dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis,
2
 sehingga dapat menjawab pertanyaan 

penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini. 

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (Library 

research) menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data 

penelitian. Penelitian ini adalah telaah yang berkaitan kepada pemikiran seorang 

tokoh dalam waktu tertentu, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan 

                                                 
1
Menurut Irawan (2006) pendekatan kualitatif ialah pendekatan dengan berfikir secara 

induktif (grounded). Pendekatan kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian 

menguji kebenarannya (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari mengumpulkan data sebanyak 

mungkin tentang sesuatu. Dari data itu dicari pola-pola dan prinsip-prinsip. Akhirnya menarik 

kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Karena itu, kalaupun ada hipotesis dalam penelitian 

kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak. Lihat HM. Diah, Penelitian 

Kualiatatif Dalam Penerapan, Terj. (Pekanbaru: Depdiknas Pusat Bahasa,  Balai Bahasa Pekanbaru,  

2000), h. 25 
2
Metode content analysis adalah analisis sesuatu berdasarkan mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang berbentuk, teks-teks, tulisan-tulisan dan pendapat-

pendapat ahli pendidikan.Ibid.,  h. 26 
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adalah pendekatan sejarah (historical approach).
3
 Maksudnya adalah penelitian sosial 

dan budaya yang berhubungan erat dengan  biografis; yaitu penelitian yang 

menghubungkan kehidupan seorang dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-

sifat, watak, pengaruh pemikiran dan idenya serta pembentukan watak tokoh selama 

hidupnya. 

Karena penelitian ini berhubungan dengan konsep pendidikan akhlak dalam 

perspektif  Hamka dan kontribusinya terhadap Kurikulum 2013, maka pendekatan 

yang digunakan selain kualitatif juga dengan pendekatan ekspresif (berhubungan 

dengan pengarang), pendekatan objektif (berhubungan dengan teks), pendekatan 

mimetik (berhubungan dengan kesemestaan) dan pendekatan pragmatik (berhubungan 

dengan resepsi pembaca terhadap teks).
4
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

teknik deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya.
5
  

Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

dan menginterpretasikan sesuatu pendapat yang berkembang. Furchan menjelaskan 

                                                 
3
 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturalisme 

Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 39 
4
 Suwardi Endraswara, Metodelogi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori dan Aplikasi  

(Yogyakarta: Caps, 2003), h. 9 
5
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 72 
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bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh 

informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian 

deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan. Pendekatan lebih 

diskriftif akan menjadi lebih jelas bilamana dilihat dari pandangan para pakar 

mengenai metode tersebut, diantaranya:
6
 

1. Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interprefasi yang tepat. 

2. Menurut Moh. Nazir menerangkan bahwa penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang 

hubungan kegiatan-kegiatan, skiap-sikap, pandangan-pandangan serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu 

fenomena. 

3. Menurut Mely. G. Tan yang mengemukakan bahwa penelitian yang 

bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat 

individu, keadan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu dalam suatau 

masyrakat. 

Prosess pendekatan penelitian deskriftif dapat diikhtisarkan dalam langkah-

langkah sebagai berikut:
7
 

                                                 
6
 Arif Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 

447 
7
Ibid.,h. 471 
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1. Pernyataan masalah. Seperti halnya penelitian pustaka (Library Reseach), 

peneliti harus memulai penyelidikannya dengan pernyataan masalah yang 

jelas. 

2. Identifikasi informasi yang di perlukan untuk memecahkan masalah. 

3. Pemilihan atau pengembangan pengumpulan data. 

4. Identifikasi – sasaran dan penentuan prosedur dari data prier dan sekunder 

yang di pelukan. 

5. Rancangan prosedur pengumpulan data. 

6. Pengumpulan data. 

7. Analisis data 

8. Pembuatan laporan. 

B.Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan dalam pembahasan ini, 

penulis mengunakan metode penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian 

yang objek utamanya adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan 

pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya.Penelitian ini disebut penelitian 

pustaka (library research), oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk 

data, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer; 

Data primer, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian 

yaitu buku-buku yang berkaitan langsung dengan  masalah yang akan di 
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bahas.Adapun data primer yang digunakan adalah buku karaya-karya Buya Hamka 

yang ada kontribusinya terhadappermasalahan penelitian ini. Buku tersebut adalah: 

Falsafah hidup, Lembaga Budi, Tasawuf Modern, Dari Hati Kehati, Tafsir al-azhar 

dll. 

2. Data sekunder; 

Data sekunder, merupakan sumber data bersifat umum untuk meneliti, yang 

isinya mendukung data primer. Yaitu data-data yang berkaitan dengan judul 

penelitian yang dilakukan. Data tersebut berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, 

dan literatur lainnya yang ada hubungannya denga judul penelitian ini. Seperti: 

Akhlak dan Perakhlakan (Mohd Zaidi Ismail dan Wan Suhaimi Wan Abdullah), Ilmu 

pendidikan Islam (Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir), Mengonsep Kembali 

Pendidikan Islam (Munzir Hitami), Landasan Pendidikan (Sukardjo dan Ukim 

Komaruddin), Hakikat Manusia: Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Samsul Nizar), 

Ilmu Pendidikan Islam (Sri Minarti), Filsafat Pendidikan Islam (Ramayulis dan 

Samsul Nizar), Filsafat Pendidikan Islam (Toto Suharto), Wajah Perakhlakan Barat 

(Adian Husaini), Rihlah Ilmiah Wan Mohd Nor Wan Daud, (Adian Husaini), Islam, 

Sekularisme dan Demokrasi Liberal, (Nader Hashemi), Islamisasi Sains dan Kampus 

(A.M. Saefuddin), dll, serta bahan-bahan yang terdapat khususnya di jurnal Al-

Hikmah dan Islamia. 
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C. Teknik Analisis Data 

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data adalah dengan 

mengumpul berbagai sumber dari data primer dan data sekunder. Buku-buku karya 

Buya Hamka, mengenai Konsep pendidikan akhlak perspektif Hamka  dan 

Kontribusinya terhadapKurikulum 2013. Data yang telah terkumpul lalu ditelaah dan 

diteliti untuk selanjutnya diklarifikasi sesuai dengan keperluan. Selanjutnya disusun 

secara sitematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah difahami 

untuk dianalisa.  

Untuk menganalisa data yang terkumpul, diklarifikasikan sesuai dengan 

kebutuhan dan analisis dengan carayang tepat. Dalam menganalisis datateknik yang 

dilakukan menggunakancontent analysis.Yaitu menguraikan secara teratur tentang 

konsep tokoh.
8
 Maksudnya bahwa semua ide dalam konsep pendidikan akhlak 

menurut Hamka dan kontribusinya terhadapKurikulum 2013. Setelah itu penulis 

membandingkan melalui pandangan tokoh-tokoh lain yang relevan. Oleh karena itu, 

selain menggunakancontent analysis, metode yang dipandang sesuai dan memiliki 

relevansi dan akurasi yang kuat dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 

diskriptif kualitatifyang mempergunakan sumber-sumber tertulis yang ada 

hubungannya dengan pokok permasalahan.
9
 

                                                 
8
Anton Bakeer dan Ahmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 

1990), h. 65. 
9
 Lihat: Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kwalitatitf (Yogyakarta: Rakesarasin, 1990), h. 
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Selanjutnya disusun langkah-langkah yang sesuai untuk menunjang 

keakuratan penelitian ini.Penyajian ini memberikan gambaran mengenai distribusi 

subjek menurut kategori-kategori yang ditetapkan. Oleh karena itu, content analysis 

ini didasarkan pada pendapat ahli dan pembandingnya agar dapat membantu 

memahami keadaan data yang disajikan.
10

 

 

                                                 
10

Saifudin Azwar, Metodologi penelitian (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 126 


