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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah prosedur dalam melakukan penelitian. Dalam hal 

ini, metode penelitian menyangkut bagaimana penyusun mengumpulkan data, dan 

bagaimana penyusun akan menyajikannya (Sofia, 2014: 102). Hal ini dilakukan 

guna memperoleh pengertian secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Disamping itu, metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan lebih 

terarah dan efektif sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal (Bakker dan 

Zubair, 1992: 10). 

A. Jenis penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yakni 

penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari 

berbagai materi yang tersaji di ruang perpustakaan. Selain itu bisa juga dari 

kepustakaan cyber, yakni kepustakaan global yang terdapat di internet. 

Sehingga penelitian ini sepenuhnya masih berdasar pada bahan-bahan 

kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

(Soewadji, 2012: 36). 

 

B. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder: 
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a. Primer 

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber primer. 

Sumber yang pertama adalah kitab karya Abū Bakar Muhammad bin 

Husain yang berjudul Akhlaq-al-’Ulamā. Sumber primer yang kedua 

adalah kitab karya Abdul Karīm Bakkār yang berjudul Ḥaula at-

Tarbiyah wa at-Ta’līm dan Binā’ al-Ajjyāl. 

b. Sumber sekunder 

Adapun sumber sekunder yang akan di gunakan adalah data-data 

lain yang relevan dan mendukung penelitian ini di antaranya adalah 

buku Menjadi Guru Profesional karya Sholeh Hidayat dan Menjadi 

Guru Profesional karya M. Uzer Usman. Selain itu juga mengambil dari 

sumber-sumber lain seperti kitab-kitab, jurnal, artikel-artikel, website, 

maupun media lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi (documentary study), yaitu mengumpulkan data atau 

variabel yang berkaitan dengan tema pembahasan baik berupa buku, jurnal, 

surat kabar dan lain sebagainya (Arikunto, 2012: 274).  

D. Analisis Data 

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Deskriptif-Analisis. Adapun rincian metodenya adalah sebagai berikut: 
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a. Deduksi-induksi 

Metode deduksi merupakan metode berpikir yang berangkat dari 

hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dalam arti lain 

metode ini berawal dari pemahaman yang bersifat umum untuk menilai 

suatu yang bersifat khusus (Hadi, 2007: 47). 

Sedangkan metode induksi merupakan kebalikan dari metode 

deduksi, yakni metode berfikir yang berawal dari pemahaman yang 

bersifat khusus untuk menilai sesuatu yang bersifat umum (Bakker via 

Faisal, 2013: 27). 

b. Komparatif 

Metode komparatif adalah metode yang digunakan untuk 

mengungkap permasalahan dengan mencari persamaan dan perbedaan 

pada sebuah ide, orang, kelomopok, atau kritik seseorang terhadap suatu 

gagasan tertentu (Arikunto, 2012: 197). Dalam kata lain metode ini 

adalah metode yang digunakan untuk membandingkan antara satu 

pendapat dengan pendapat lain yang hal tersebut masih satu tema, 

situasi, atau fenomena dengan masalah yang dikaji (Surakhmad, 1985: 

143). 


