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BAB III 

 OBJEK , METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah terkait pemikiran Al-Maududi dan An-

Nabhani mengenai sistem ekonomi Islam. Penulis melakukan penelitian terhadap 

pemikiran keduanya selama bulan Juni-Agustus 2021. Penulis mencari data 

tersebut di portal jurnal online, perpustakaan online, serta perpustakaan-

perpustakaan atau katalog pribadi dari person yang concern terhadap kedua ulama 

tersebut. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini sepenuhnya merupakan studi kepustakaan atau library research 

yang merupakan jenis penilitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara 

membaca, menelaah bahan-bahan yang dicari di perpustakaan (Abdurrahman D., 

2003). Penulis juga melakukan representasi ulang dari bahan-bahan bacaan tersebut 

lalu menuliskannya kembali (Chariri, 2009). 

 

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk 

mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi 

(Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah 

karakteristik pemikiran dari Al-Maududi dan An-Nabhani.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung melalui 

buku-buku dan penelitian-penelitian yang isinya terkait pemikiran sistem ekonomi 

Islam  Al-Maududi dan An-Nabhani. Setelah itu data yang terkumpul akan 

diverifikasi. Verifikasi adalah menguji data melalui kritik sumber. Kritik sumber 

ada dua macam, ekstern dan intern dengan tujuan untuk menguji keaslian data, agar 

data yang telah terkumpul bisa diuji keasliannya (Abdurrahman D., 2007). 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dan diverifikasi akan dianalisis menggunakan dua 

teknik yaitu dengan interpertasi dan komparasi.  

Interpertasi adalah melakukan pembacaan berulang-ulang terhadap data yang 

telah terkumpul, terutama pembacaan terhadap buku-buku hasil karya An-Nabhani 

dan Maududi, dengan tujuan memahami realitas subjektif, persepsi, dan pemikiran 

keduanya sebaik mungkin (Chariri, 2009). 

Komparasi adalah melakukan pembandingan. Penulis lalu menuliskan hasil 

pembacaan dan pemahaman penulis ke dalam sistematika pembahasan dan dalam 

bentuk penjabaran pemikiran An-Nabhani dan Maududi tentang sistem ekonomi 

Islam lalu melakukan pembandingan yang berdasarkan teori dan kaidah sebuah 

sistem ekonomi (Lababidi, 1987). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


