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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Sumber Data 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah dengan 

menggunakan studi pustaka (Library Research) yaitu teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek 

penelitian, melainkan melalui beberapa buku, dapat berupa buku-buku, 

majalah-majalah, pamphlet, dokumenter, serta sumber-sumber lainnya 

yang relevan.
1
 Menurut Moh. Nazir, studi kepustakaan (Library 

Research) ialah upaya menggali teori-teori yang telah berkembang 

dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta 

teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis 

data, sehingga diperoleh orientasi yang lebih luas dari masalah yang 

dipilih.
2
 

Demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan 

adalah sebuah penelitian yang mengkaji dan memaparkan suatu 

permasalahan menutut teori-teori para ahli dengan merujuk pada dalil-

dalil yang relevan mengenai permasalahan tersebut. 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif merupakan metode baru karena popularitasnya 
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belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat post positifisme, serta sebagai metode artistik 

karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut 

metode interpretif karena data hasil peneletian lebih berkenaan dengan 

interprestasi terhadap data yang di temukan di lapangan.
3
 Selanjutnya 

menurut McMillan dan Schumacher (1997) mendefinisikan metode 

kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia 

dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasanya dan dalam peristilahanya.
4
 Sedangkan menurut 

Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) mengemukakan metode 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
5
 Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitinya dapat 

betul-betul berkualitas, maka data yang dikumpulkan harus lengkap, 

yaitu berupa data primer dan data sekunder. 

3.1.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat 

diperoleh.  Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu: 
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a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau 

alat pengambilan data langsung kepada subjuk sebagai sumber 

informasi yang dicari.
6
 Data primer yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah buku bapak Noor Amirudin M.Pd.I. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
7
 

Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam 

al-Qur’an, buku, artikel, jurnal online, dan lain sebagainya, juga dari 

pendapat beberapa tokoh ahli yang bahannya berkaitan dengan 

TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA MODERN. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang 

diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.
8
 Petugas 

pengumpulan data yang mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya, akan 

semakin condong (bias) data yang terkumpul.
9
  Oleh karena itu, pengumpul 

data walaupun tampaknya hanya sekedar pengumpul data tetapi harus tetap 
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memenuhi persyaratan tertentu yaitu yang mempunyai keahlian yang cukup 

untuk melakukannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik telaah dokumentasi. 

 Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis 

meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya.
10

 Langkah yang ditempuh 

dengan teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu data tentang tujuan 

pendidikan Islam di era modern dalam buku filsafat pendidikan Islam karya 

Noor Amirudin sebagai data primernya. Kemudian penelaahan terhadap  

buku-buku, tulisan-tulisan lain yang terkait sebagai data sekunder. Data yang 

telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat. 

Langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara 

induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, proses analisis 

data diawali dengan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil 

dokumentasi yang telah disajikan dalam catatan tertulis serta yang lainnya. 

Secara umum metode analisis data meliputi reduksi, display data dan 

kesimpulan atau verifikasi data.
11
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3.3.1 Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

“Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data-data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit untuk itu perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu”.
12

 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam penelitian ini 

peneliti akan mencatat dan merangkum data, kemudian akan memilih 

hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian akan 

membuang hal-hal yang tidak penting. 

3.3.2 Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Penelitian kualitatif paling sering digunakan untuk 

menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.
13

  

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti akan 

menyajikan data yang berbentuk uraian dan memiliki hubungan antar 

katagori yang sedang dibahas dalam bentuk teks naratif. 
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3.3.3 Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Mengambil kesimpulan lebih baik dilakukan 

sejak awal penelitian, sebagaimana yang dikatakan Nasution “sejak 

semula peneliti berusaha untuk mencari makna yang dikumpulkannya, 

untuk itu peneliti mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal 

yang sering timbul, hipotesis dan lain-lain yang pada awalnya bersifat 

tentatif, kabur dan diragukan”.
14

 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan conclusion drawing/verification untuk 

mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara dalam penelitian 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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