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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Metode  yang Digunakan  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan content analysis (kajian isi), karena penelitian ini bersifat pembahasan 

yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media 

massa.  

Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam kitab 

yang ditulis oleh Burhanuddin Al-Zarnuzi. Karena yang diteliti adalah teks tertulis 

yang berupa data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian, maka jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library 

research) yang merupakan suatu penelitian menggunakan buku-buku sebagai 

sumber datanya. Langkah awal dari penelitian ini adalah mengumpulkan bahan-

bahan yang berkenaan dengan pembahasan penelitian di Perpustakaan. 

B. Sumber Data 

Subjek penelitian adalah sumber data, tempat atau informasi untuk 

mendapatkan keterangan terhadap suatu penelitian.1  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer  dalam penelitian ini yakni karya yang ditulis oleh Al-

Zarnuzi yaitu sebagai berikut:   

                                                           
1Sugiyono, (2015), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, da, 

R&D,Bandung: Alfabeta, hal. 124 
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a. Al-Zarnuji, Syarah Ta’lim Al-Muta’allim Thoriqot Ta’allum, (Semarang: Toha 

Putra, 2008) 

2. Sumber Data Sekunder  

Sedangkan sumber dat sekunder dalam penelitian ini yakni karya Al-Zarnuzi lainnya 

yang berkenaan dengan pendapat Al-Zarnuzi seperti: 

a. Syekh Ibrahim bin Ismail, Petunjuk Menjadi Cendekiawan Muslim Terjemah dari 

kitab Syarah  Ta’lim Muta’allim, (Semarang: Toha Putra, 2007) 

b. Aliy As’ad, Terjemah Talimul Muta‟allim, Kudus: Menara Kudus, 2007  

c. Buku Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, Bndung: Remaja Rosdakarya, 2013. 

d. Buku Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad as-Sadhan, Bimbingan Menuntut Ilmu, 

Jakarta: Pustaka Tazkia, 2006 

C.  Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 

(Naskah). Metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan  data dari catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dalam hal ini dokumen yang berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.2 Dalam metode ini penulis juga mengumpulkan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data 

dari kitab Ta’lim Al-Muta’allim dan buku-buku yang bersangkutan dengan tema penelitian. 

D.  Analisis Data  

 Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

dalam studi tokoh dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  

                                                           
2 Sugiyono, ibid,  hal. 329. 
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a. Menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik 

pemikiran sang tokoh dengan menata dan  melihat berdasarkan dimensi suatu bidang 

keilmuwan sehingga dapat ditentukan pola atau tema tertentu.   

b. Mencari hubungan logis antar pemikiran sang tokoh dalam berbagai bidang, sehingga 

dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut.   

c. Mengklasifikasi dalam arti membuat pengelompokan pemikiran sang tokoh sehingga 

dapat dikelompokan kedalam berbagai bidang atau aspek kependidikan pendidikan 

Islam yang sesuai.  

d. Mencari gagasan yang spesifik. Artinya, berdasarkan temuan-temuan yang spesifik 

tentang sang tokoh, diharapkan peneliti dapat menemukan aspek-aspek yang dapat 

digeneralisasikan untuk tokoh lain yang serupa. 

 


