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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitiatif 

jenis studi non interaktif. Macam dari studi non interaktif yang digunakan adalah 

analisis konsep terhadap guru yang dimiliki oleh Buya Hamka, melalui dokumen 

yang peneliti temukan dari beberapa tempat. Dengan begitu, peneliti melakukan 

beberapa proses. Dan proses awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mendesain 

penelitian ini. Hal ini dilakukan agar pemaparan tentang salah satu komponen penting 

pendidikan (guru) bisa serinci mungkin. Masih dalam tahap awal penelitian, untuk 

meningkatkan keyakinan peneliti dilakukan beberapa kali studi pendahuluan tentang 

permasalahan yang diangkat. Berkaitan dengan apakah penelitian ini memiliki nilai 

yang solutif terhadap masalah yang dihadapi terkait bidang studi yang ditekuni atau 

tidak, hingga apakah penelitian ini memiliki data primer dan sekunder yang 

mendukung atau tidak. 

Setelah peneliti merasa yakin bahwa penelitian ini bisa dilakukan, proses 

selanjutnya adalah penyusunan proposal penelitian. Proposal inilah yang dijadikan 

rancangan awal penelitian. Setelah melalui berbagai bentuk revisi, termasuk saat 

seminar proposal dilaksanakan, akhirnya penelitian ini mendapatkan izin untuk bisa 

dilakukan. Peneliti pun mulai mengumpulkan berbagai sumber data, dikarenakan 

penelitian ini bersifat literatur maka peneliti menggencarkan pencarian dari berbagai 

bentuk, baik secara elektronik maupun nonelektronik. Sumber data yang peneliti 

mulai kumpulkan berupa data primer mencangkup beberapa buku asli karya Buya 

Hamka yang diindikasi memiliki pembahasan tentang topik penelitian ini, maupun 

data sekunder berupa buku-buku dan jurnal penelitian yang membahas pemikiran 

Buya Hamka yang juga berhubungan dengan topik yang peneliti angkat.  

Dikarenakan penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan pemikiran Buya 

Hamka tentang karakteristik guru ideal serta relevansinya dengan karakteristik guru 

menurut peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain penelitian ini bersifat 

kualitatif maka secara pribadi peneliti harus mencari berbagai sumber data yang 
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terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengunjungi beberapa 

perpustakaan yang ada di Bandung, menelusuri berbagai sistem jurnal penelitian 

online, dan secara pribadi memiliki beberapa sumber data primer. 

Setelah data ditemukan, peneliti kemudian mereduksinya terlebih dahulu 

disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika 

setelahnya peneliti masih merasa kurang terhadap data yang sudah ditemukan, maka 

peneliti akan kembali mencari data-data yang dibutuhkan seperti tahap sebelumnya. 

Setelah peneliti merasa yakin bahwa data yang telah dimiliki dirasa cukup, maka 

peneliti membuat laporan dalam bentuk skripsi sebagai bentuk display data. Hal ini 

dilakukan secara bertahap bab demi bab. Jika ditemukan kesalahan/kekeliruan dalam 

laporan tersebut, peneliti sangat bersedia untuk mengoreksinya kembali dengan tetap 

mencocokkannya dengan sumber-sumber data yang telah peneliti miliki. 

Desain penelitian ini selaras dengan penelitian kualitatif, yang dimana 

penelitian kualitatif dijabarkan sebagai pendekatan penelitian yang mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh 

kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang 

diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori & Komariah, 2010, hal. 25) 

Selain itu, desain penelitian ini juga memiliki keselarasan dengan karakteristik-

karakteristik penelitian kualitatif seperti yang telah disintesiskan oleh (Moleong, 

2010, hal. 8–13) berdasarkan hasil studi kepustakaannya dari Bogdan dan Biklen 

(1982:27-30) dan juga Lincoln dan Guba (1985:30-44), dalam bukunya itu dijelaskan 

tentang kesebelas karakter penelitian kualitatif, karakteristik berikut berupa: latar 

alamiah, manusia sebagai alat (instrument), metode kualitatif, analisis data secara 

induktif, teori dari dasar (grounded theory), deskriptif, lebih mementingkan proses 

daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk 

keabsahan data, desain yang bersifat sementara, serta hasil penelitian dirundingkan 

dan disepakati bersama. 

Berlandaskan kajian dari kedua ahli tersebut, peneliti merasa yakin bahwa 

penelitian yang dilakukan ini cocok untuk menggunakan desain penelitian berupa 

penelitian kualitatif. Dan peneliti menjadi kunci utama dalam penelitian ini, seperti 
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yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2014, hal. 59–60) bahwa dalam penelitian 

kualitatif peneliti berperan sebagai instrument utama (human instrument). Maka dari 

itu peneliti berfungsi dalam penetapan fokus penelitian, memilih sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuan. 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti mempersiapkan desain penelitian dalam 

bentuk langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 

Langkah-Langkah Penelitian 

Pra Penelitian Proses Penelitian Pasca Penelitian 

1. Pengusulan Judul 

1. Pengumpulan Data 

- Studi Pustaka 

- Studi Dokumentasi 

1. Penyusunan dan 

Pembimbingan temuan, 

pembahsan, simpulan dan 

saran 

2. Penyusunan Proposal 

2. Analisis Data 

- Reduksi Data 

- Penyajian Data 

- Verifikasi data 

2. Penyusunan dan 

pembimbingan draft akhir 

skripsi 

3. Seminar Proposal 

 

3. Persiapan Sidang 

4. ACC Judul Penelitan 4. Pelaksanaan Sidang 

5. SK Pembimbing 

Skripsi 

5. Revisi Akhir 
6. Penyusunan dan 

Pembimbingan Kajian 

Pendahuluan, Kajian 

Pustaka, Metode 

Penelitian 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini ialah pemikiran Buya Hamka yang tertuang 

dalamberbagai tukisan-tulisan ilmiahnya, baik dalam bentuk buku maupun naskah 

ilmiah lainnya . dari karya-karya yang ditulis Buya Hamka, peneliti memilah dan 

memilih karya yang dianggap mengandung/menjelaskan tentang konsep guru ideal. 

Terdapat delapan karya Buya Hamka yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1) Lembaga Budi, Jakarta: Republika, 2016 

2) Lembaga Hidup, Jakarta: Republika, 2016 
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3) Falsafah Hidup, Jakarta: Republika, 2017 

4) Pelajaran Agama Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996 

5) Pribadi Hebat, Depok: Gema Insani, 2017 

6) Dari Hati ke Hati, Jakarta: Gema Insani, 2016 

7) Angakatan Baru, Depok: Gema Insani, 2017 

8) Tasawuf Modern, Jakarta: Republika, 2015 

9) Tafsir Al-Azhar, Jakarta: PustakaPanjimas, 1985 

Adapun beberapa buku sekunder dalam penelitian ini ialah, tulisan-tulisan 

orang lain tentang pemikiran Buya Hamka baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun 

artikel, yang juga membahas tentang pemikirannya tentang guru ideal. Beberapa buku 

tersebut diantaranya: 

1) Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang 

Pendidikan Islam, karya Samsul Nizar 

2) Ayah (Kisah Buya Hamka, Masa Muda, Dewasa, Menjadi Ulama, 

Sastrawan, Politisi, Kepala Rumah Tangga, sampai Ajal Menjemput), karya Irfan 

Hamka 

 

3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan penelitian 

yang digunakan, yaitu pendekatan kualitataif. Maka data yang menjadi sumber 

penelitian pun merupakan data kualitatif. Data tersebut berupa kata-kata yang 

menggambaran suatu kondisi/fenomena yang dalam hal ini berhubungan dengan 

bagaimana konsep guru ideal berdasarkan pemikiran Buya Hamka dan implikasinya 

terhadap konsep guru dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. Adapun jenis data penelitian berdasarkan proses pengumpulannya dapat 

diklasifikasian ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2014, hal. 139). Adapun data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan Buya Hamka yang langsung terkait dengan 
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pokok pembahasan. Sedangkan data sekunder diartikan sebagai sumber data yang 

dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia 

sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012, hal. 289) Adapun data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah, tulisan-tulisan orang lain tentang pemikiran 

Buya Hamka baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel. Dalam kata lain, 

sumber berasal dari tangan kedua. Berdasarkan sumber-sumber data tersebut peneliti 

akan berfokus pada data-data yang berkaitan tentang konsep guru. 

 

3.3.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu 

sendiri. Ini didasari oleh desain penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif. 

Seperti yang telah dikemukakan (Sugiyono, 2014, hal. 59) bahwa dalam penelitian 

kualitatif yang menjadi intrumen atau alat peneltian adalah peneliti (human 

instrument). Hal ini dipertegas kembali oleh pendapat Bogdan dan Biklen dalam 

(Satori & Komariah, 2010, hal. 62) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu 

adalah instrumen kunci.  

Namun begitu, kedudukan peneliti sebagai instrumen kunci menjadikan ia 

dinilai cukup rumit. Hal ini dikarenakan peneliti sekaligus sebagai perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi 

pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2010, hal. 168). Berkaitan dengan peran 

peneliti sebagai instrumen penelitian Guba dan Lincoln (dalam Basrowi & Suwandi, 

2008, hal. 173-176) manusia memiliki ciri-ciri umum sebagai instrument, diantaranya 

responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas 

perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan 

untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, memanfaatkan kesempatan untuk 

mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik. 
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3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam tahapan teknis pengumpulan data ialah library 

research, jenis kepustakaan/tekstual. Adapun yang dimaksud dengan riset 

kepustakaan atau yang lebih sering disebut studi pustaka, ialah serangkian kegiatan 

yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Jika dalam riset lapangan, 

penelurusan pustaka dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka 

penelitian guna memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian 

teoritis atau mempertajam metodologi, sedangkan dalam riset pustaka, sumber 

perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitiannya (Zed, 2008, hal. 1–

3). Pemilihan metode yang digunakan berdasarkan pada pernyataan (Darwis, 2014, 

hal. 56) yang menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, data 

didapatkan dari dokumen-dokumen, buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penjelasan mengenai taknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

 

3.3.3.1 Studi Kepustakaan (Library Research) 

Tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yaitu 

melakukan studi kepustakaan (library research). Dengan tahap ini, peneliti dapat 

memperoleh informasi dan pengetahuan tentang objek penelitian, yang selanjutnya 

dijadikan landasan teori sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah penelitian 

(Zed, 2008, hal. 2). 

Dalam penelitian ini pengunaan library research digunakan untuk mencari 

data-data primer maupun sekunder dari buku, jurnal maupun jenis literature lainnya 

yang relevan dengan objek penelitian. Diantara data-data tersebut ialah delapan buku 

karya monumental Buya Hamka, salinan draft Undang-Undang no 14 tahun 2015 

tentang Guru dan Dosen, satu buku karya Irfan Hamka, satu buku karya Syamsu 

Nizar, serta literatur lainnya untuk membentuk landasaan teori mengenai konsep guru 

ideal. 
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3.3.3.2 Studi Dokumen 

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah pengkajian terhadap dokumen-

dokumen. Peneliti mencari dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam 

penelitian dari berbagai sumber, mulai dari sistem dalam jaringan untuk mengunduh 

dokumen perundang-undangan juga jurnal atau penelitain sebelumnya dengan 

pembahasan yang serupa, hingga mengunjungi beberapa toko buku untuk 

memperoleh buku-buku karya Buya Hamka yang diindikasi membahas tentang 

konsep guru didalamnya 

Seperti yang dikemukakan oleh (Darwis, 2014, hal. 57) bahwa studi 

dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mmeungkinkan peneliti 

memperleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari sokumen terkait 

dengan maslah penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2014, hal. 82) 

bahwa dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Yang diperkuat juga oleh pendapat (Moleong, 2010, hal. 217) bahwa 

dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang 

tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. 

 

3.4 Analisis Data 

Tahap selanjutnya setelah peneliti berhasil mengumpulkan semua data terkait 

penelitian ini ialah analisis data. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti sesuai 

dengan aturan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam kegiatan 

menganalisis data penelitian, analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, 

dan pemecahannya ke dalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, 

pencarian pola-pola, dan penemuan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, 

dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan kepada orang lain (Emzir, 2011, 

hal. 85–86).  

Dalam penelitian ini, proses analisis data dimulai saat peneliti pertama kali 

mengumpulkan data hingga semua data diperoleh untuk kemudian dikaji dan 

dikembangkan menjadi temuan dalam penelitian. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Nasution dalam (Sugiyono, 2014, hal. 89) bahwa analisis data telah 
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dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, 

dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dan dalam penelitian 

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Secara lebih rinci dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen dalam 

(Moleong, 2010, hal. 248) tentang yang dimaksud analisis data kualitatif ialah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Amirin dalam 

(Satori & Komariah, 2010, hal. 201) analisis kualitatif pada dasarnya 

mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, 

analogi dan komparasi. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis konten 

atau kajian isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. 

Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Analisis isi ini dipelopori 

oleh Harold D. Lasswell, yang mempelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat 

lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Cokroaminoto, 

2011). Kajian konten dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui konsep-

konsep guru dalam perspektif Buya Hamka dan implikasinya terhadap konten 

Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Karena pada prinsipnya analisis data 

kualitataif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data (Suwandi, 2009, 

hal. 209). Tahap analisis data ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada teknik 

analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mencangkup tiga kegiatan 

yang bersamaan, yaitu: 1) reduksi data (data reduction); 2) menyajikan data (data 

display); dan 3) penarikan kesimpulan (data verification). Berikut penjelasan 

mengenai aktivitas-aktivitas tersebut: 

 

http://menulisproposal.blogspot.com/search/label/penelitian%20kualitatif
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3.4.1 Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan (Suwandi, 2009, hal. 

209). Dalam proses reduksi data, peneliti menggunakan pengkodean data guna 

memudahkan dalam penyusunannya berupa laporan penelitian 

Pengkodean (cooding) dapat diartikan sebagai pemberian tanda/kode terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan (Mardalis, 1999, hal. 78) (dalam 

penelitian yang menggunakan teknik wawancara). Klasfifikasi biasanya dilakukan 

dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban 

(Narbuko & Achmadi, 2009, hal. 2009). Dengan kata lain, cooding juga bisa 

diartikan sebagai proses pengklasifikasian atau pemberian tanda berupa kode tertentu 

terhadap data-data yang telah ditemukan berkenaan dengan permasalahan penelitian. 

Maksud dari pengkodean ini dilakukan ialah untuk mempermudah peneliti dalam 

menganalisis data dan dokumen yang seuai dnegan permasalahan penelitian, yaitu 

mengenai konsep-konsep guru menurut Buya Hamka dan konsep guru dalam undang-

undang untuk selanjutnya dikaji implikasi antara keduanya. 

Peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengklasifikasikan data penelitian 

ke dalam tiga jenis, untuk selanjutnya melakukan pengkodean. Data tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 

Reduksi Data Fokus Kajian 

No Fokus Kajian 
Kode Fokus 

Kajian 

1 Konsep Guru Ideal Menurut Buya Hamka FK 1 

2 Konsep Guru Profesional menurut Undang-Undang FK 2 

3 
Implikasi Pemikiran Buya Hamka tentang Konsep Guru 

Ideal terhadap Konten Undang-Undang Guru dan Dosen 
FK3 

Tabel 3. 3 

Reduksi Data Objek Penelitian 

No Objek Penelitian Kode Objek Penelitian 

1 Objek Penelitian Pengertian Guru OPPG1 

2 Objek Penelitian Kedudukan Guru OPKG1 

3 Objek Penelitian Fungsi Guru OPFG 
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4 Objek Penelitian Tujuan Guru OPTG 

5 Objek Penelitian Kompetensi  Guru OPKG2 

6 Objek Penelitian Profesionalisme Guru OPPG2 

7 Objek Penelitian Hak dan Kewajiban Guru OPHKG 

 

3.4.2 Menyajikan Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data 

berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks 

naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan (Suwandi, 2009, hal. 209). 

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan hasil reduksi data dengan 

menggunakan tabel hubungan antar kategori data. Peneliti memasukkan data mentah 

berupa pemikiran Buya Hamka yang ditemui dalam bukunya untuk selanjutnya 

diubah menjadi data temuan. Begitu juga dengan konsep guru yang tertera dalam 

konten undang-undang. Untuk selanjutnya dianalisis implikasinya berdasarkan objek 

penelitian terkait konsep guru yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Tujuannya 

adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis implikasi diantara data 

tersebut yang kemudian akan diuraikan dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif, 

disertai dnegan menyebutkan kode sumber data. Adapun kodefikasi berdasarkan 

sumber data adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 

Koding Dokumen 

No Jenis Dokumen 
Kode 

Dokumen 

1 Lembaga Budi LB 

2 Lembaga Hidup LH 

3 Falsafah Hidup FH 

4 Pendidikan Agama Islam PAI 

5 Pribadi Hebat PH 

6 Dari Hati ke Hati DH 

7 Angkatan Baru AB 

8 Tasawuf Modern TM 

9 Undang-Undang Guru Dosen UUGD 
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3.4.3 Penarikan Kesimpulan (Data Verification) 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagaian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitan berlangsung (Suwandi, 

2009, hal. 210). Langkah terakhir yang dilakukan ialah penarikan kesimpulan dari 

hasil analisis data. Dalam langkah ketiga ini, peneliti menarik kesimpulan berdasrjan 

data-data valid yang telah ditabelkan, untuk kemudian disimpulkan implikasi dari 

pemikiran Buya Hamka tentang konsep guru ideal terhadap konten Undang-Undang 

No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dengan merujuk pada teori-teori yang 

relevan. 

Dapat dipahami bahwa analisis data kualitatif dapat dipandang sebagai sebuah 

proses, dan juga dipandang sebagai penjelasan tentang komponen-komponen yang 

perlu ada dalam sesuatu analisis data. Setiap penelitian memiliki kesulitan dan 

kerumitan yang berbeda-beda dalam penganalisisan data (Satori & Komariah, 2010, 

hal. 201). Dan kembali karena yang menjadi instrument kunci dalam penelitian ini 

adalah peneliti itu sendiri, maka hasil dari analisis data tersebut juga bergantung pada 

pemikiran dan tingkat pemahaman peneliti. 
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