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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan 

(library research) dengan menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan 

filosofis ini merumuskan secara jelas hakikat yang mendasari pemikiran 

Syaikh az-Zarnuji dan Imam Supardi, lebih lanjut digunakan untuk mengkaji 

secara mendalam tentang nilai pendidikan karakter dan relevansinya dengan 

pendidikan agama Islam.  

Pendekatan kualitatif, yaitu salah satu metode penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan dengan proses 

berpikir induktif(Khilmiyah, 2016:2). Adapun maksud dari penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan 

literatur(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 

penelitian dari penelitian terdahulu. 
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B. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Primer 

Sumber pokok yang digunakan oleh penulis dalam menuliskan 

penelitian ini adalah Ta‘ līmul Muta‘ allimkarya Syeikh Az-Zarnuji 

terbitan maktabah ihya‘kitab al-arabiya, dan Kidung Sukma Bhagavad 

Gita karya Imam Supardi terbitan penjebar semangat  tahun 1961. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder yang akan melengkapi data penelitian. 

Sumber sekunder seperti buku-buku pendidikan karakter, dan buku-buku 

yang mendukung penelitian serta tulisan yang dapat melengkapi penelitian 

ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan, ditinjau 

dari sifat termasuk dalam penelitian kualitatif. Karena penelitian ini 

tergolong penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif maka objek 

penelitian ini adalah kepustakaan dari Ta‘  līmul Muta‘ allimdan Kidung 

Sukma Bhagavad Gita. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk mempermudah dalam pengumpulan data, maka peneliti 

menggunakan teknik dokumen yaitu pengambilan sumber data dari dokumen-

dokumen, baik bentuk buku, koran, artikel, dan sebagainya (Arikunto, 
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2013:274)yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam Kidung Sukma Bhagavad Gita dan kitab Ta‘  līmul 

Muta‘ allim. 

D. Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis isi (content analysis) atau analisis dokumen. Adapun maksud dari 

analisis isi yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 

didapatkan melaui buku, ataupun tulisan. Adapun langkah-langkah analisis 

data adalah sebagai berikut: 

1. Membaca dan mencermati detail Kidung Sukma Bhagavad Gita dan Ta‘  

līmul Muta‘ allim 

2. Menganalisis isi buku dan mengklarifikasinya mengenai nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam Kidung Sukma Bhagavad Gita 

dan Ta‘  līmul Muta‘ allim tersebut. 

3. Menginterprestasikan dengan kerangka teori yang digunakan 

 


