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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Kajian tesis ini berdasarkan atas kajian pustaka (library research), yaitu

penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan

menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Di dalam tesis ini objek

utamanya ialah pemikiran Muhammad Mustafā ‘Azamī dan Joseph Schacht

tentang otentisitas isnad berdasarkan kajian evaluatif.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi tokoh yang

bersifat analitis sehingga ditemukan corak pemikiran dari dua tokoh diatas dalam

suatu bidang keilmuan. Yang dimaksud ialah kritik terhadap Joseph Schacht oleh

Muhammad Mustafā ‘Azamī.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data dari penelitian ini diambil dari literatur-literatur sebagai

berikut: Studies in Early Hadith Literature, On Schacht’s Origins of

Muhammadan Jurisprudence, Studies in Hadith Methodology and Literature,

dan Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsīn Nash’atuhu wa Tarīkhuhu karya

Muhammad Mustafā ‘Azamī. Dan dari karya-karya Joseph Schacht yakni, The

Origins of Muhammadan Jurisprudence dan Introduction to Islamic Law.
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2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni sumber data yang berkaitan dengan tema

diantaranya: Uṣūl al-Hadith ‘Ulumuh wa Musṭalāhuh karya ‘Ajjaj al-Khātib,

Orientalis dan Diabotalisme Pemikiran karya Syamsuddin Arif, Hadisdi Mata

Orientalis: Telaah atas Pandangan Iganaz Goldziher dan Joseph Schacht

karya Wahyudin Darmalaksana, Joseph Schacht’s Contribution to The Study

Of Islamic Law karya Akh Minhaji, Kritik Hadis karya ‘Ali Musṭafā Ya’qūb

dan kitab lainnya.

C. Teknik Analisis Data

Setelah tahapan-tahapan diatas, penulis mendeskripsikan secara teratur

pandangan-pandangan atau sanggahan teradap pemikiran Joseph Schacht tentang

otentisitas isnad yang dikemukakan M.M. ‘Azamī sebagaimana yang tertuang

dalam kitabManhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsīn danStudies in Early Hadith

Literature, yang selanjutnya dianalisa.

Dengan demikian diharapkan gambaran tentang perspektif ‘Azamī

terhadap pemikiran Joseph Schacht yang tertuang dalam kitab-kitab tersebut bisa

diketahui secara komprehensif dan proposional. Adapun langkah-langkah yang

akan penulis lakukan dalam penelitian meliputi berikut ini:

1. Mengumpulkan pandangan-pandangan Joseph Schacht tentang otentisitas

isnad yang termaktub dalam bukunya serta sanggahan atau argumen M.M.

‘Azamī terhadap pemikiran Joseph Schacht.

2. Menjelaskan problematika tentang isnad dalam perspektif Joseph Schacht.
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3. Memaparkan kelemahan pemikiran Joseph Schacht berdasarkan perspektif

M.M. ‘Azamī,

4. Menjelaskan metode M.M. ‘Azamī dalam menyikapi segala pemikiran

menyimpang Joseph Schacht.

5. Membaca dengan cermat dan teliti terhadap sumber data primer yang

berbicara dan mendukung tema.


