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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan pendekatan dan metode yang 

digunakan oleh penulis. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif, karena dibutuhkan analisis secara mendalam mengenai pemikiran 

konsep ta‟lim yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Zarnuji. 

Adapun metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode studi kepustakaan 

(library research). 

Penelitian studi kepustakaan ini memiliki empat ciri utama diantaranya; 

Pertama, bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka 

dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (eyewitness) 

berupa kejadian, orang atau benda lainnya. Jadi perpustakaan adalah laboratorium 

peneliti kepustakaan dank arena itu teknik membaca (buku, artikel, dokumen dan 

lain sebagainya) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan 

ini. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” (ready made) artinya peneliti tidak 

pergi ke mana-mana, kecuali hanya langsung behadapan langsung dengan sumber 

yang sudah tersedia di perpustakaan. Ketiga, data pustaka umumnya adalah 

sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua 

dan bukan data orsinil dari tangan pertama di lapangan. Namun demikian, data 

pustaka sampai tingkat tertentu terutama dari sudut metode sejarah juga bisa 

berarti sumber primer, sejauh data tersebut ditulis oleh tangan pertama atau pelaku 

sejarah itu sendiri. Dan ciri yang terakhir yaitu bahwa kondisi data pustaka  tidak 

dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statis (tetap) 

artinya kapanpun data itu datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah 

berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman 

tertulis (teks, angka, gambar, rekaman film). Karena alasan itu pula, maka peneliti 

yang menggunakan bahan kepustakaan memerlukan pengetahuan teknis yang 
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memadai tentang system informasi dan teknik-teknik penelusuran data pustaka 

secukupnya (Zed, 2008, h. 4). 

Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan 

strategi dan langkah-langkah riset kepustakaan yang peneliti lakukan untuk 

menghimpun pemikiran dari kedua tokoh yang mengemukakan konsep ta‟lim 

dengan melakukan studi komparatif. kemudian dianalisis bagaimana komparasi 

pemikiran konsep ta‟lim itu sendiri serta menganalisis bagaimana implikasinya 

terhadap pembelajaran PAI. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan sepenuhnya kepada objek penelitian 

dimana penelitian ini dilakukannya pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori yang cukup agar dapat 

menganalisis dan mengkomparasikan objek yang diteliti menjadi lebih luas dan 

hasil penelitiannya diuraikan dalam bentuk kata-kata berdasarkan pada kumpulan 

data empiris yang telah ditemukan.  

Penelitian kualitatif salah satunya bertujuan untuk memahami pemikiran 

secara holistik, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata. Hal ini 

dianggap lebih tepat karena secara metodologis, tata cara mengungkapkan 

pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan 

menggunakan penelitian secara kualitatif. Adapun acuan dalam penyusunan tesis 

ini bersumber dari karya tulis Al-Ghazali dan Az-Zarnuji serta penulis lain yang 

membahas tentang pemikiran keduanya. Pendekatan yang dilakukan pada 

penelitian kualitatif ini tujuan akhirnya adalah untuk mengetahui dan menganalis 

bagaimana konsep ta‟lim menurut Al-Ghazali dan Az-Zarnuji serta implikasinya 

terhadap pembelajaran PAI.  

3.3 Definisi Operasional 

Menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai tema penelitian ini, yaitu 

Studi Komparatif Konsep Ta‟lim Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Az-
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Zarnuji serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI, maka dibutuhkan 

penjelasan detail mengenai variabel yang diteliti. Ta‟lim di sini bermakna sebagai 

sebuah konsep “pembelajaran”.  Dimana konsep ta‟lim (pembelajaran) yang 

diteliti yaitu menurut pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Kitab Terjemah Ihya 

„Ulumuddin dan menurut pemikiran Imam Az-Zarnuji dalam Kitab Terjemah 

Ta‟limul Muta‟allim. Adapun pemikiran konsep ta‟lim (pembelajaran) yang 

terdapat dalam kitab ta‟limul muta‟allim ataupun kitab „ulumuddin ini tidak dikaji 

semua bab yang terdapat pada kedua kitab tersebut, namun hanya beberapa bab 

yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini, lebih tepatnya bab tentang “belajar 

dan pembelajaran” atau tentang “ilmu”.    

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu berupa alat bantu bibliografis, dimana instumen penilitian ini merupakan 

kumpulan dari jenis koleksi perpustakaan. Adapun instrument penelitian ini di 

antaranya sebagai berikut:  

1) Buku-buku Referensi (Reference books), maksudnya ialah koleksi buku-

buku yang memuat informasi spesifik dan paling umum serta paling sering 

dirujuk untuk keperluan cepat. Biasanya tidak untuk dibaca tamat secara 

keseluruhan, melainkan hanya untuk kebutuhan mencari jawaban tentang 

sesuatu secara singkat atau terfokus pada satu, dua item tertentu saja. 

Contoh buku-buku referensi ini antara lain seperti kamus, ensiklopedi, 

buku indeks, artikel dari jurnal berkala, buku-buku bidang, buku tahunan, 

buku direktori dan lain sebagainya. 

2) Bibliografi Buku-buku teks, maksudnya setiap bidang disiplin ilmu atau 

sub-disiplin ilmu tertentu pastilah memiliki buku standar di bidangnya 

atau buku rujukan yang mengenai aspek tertentu dan dalam penelitian ini 

contohnya seperti buku tentang konsep pembelajaran dalam pendidikan 

Islam, dan lain sebagainya. 
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3) Indeks Jurnal Ilmiah, yaitu tulisan artikel dalam jurnal ilmiah adalah bahan 

yang esensial dalam penelitian ini. Karena artikel ilmiah dalam jurnal 

biasanya menyajikan isu-isu, teori-teori atau temuan-temuan terbaru. 

Selain itu peneliti tentu juga dapat menemukan data terbaru/penafsiran 

kembali studi terdahulu. 

Adapun Instrumen dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

No Pertanyaan Teori Indikator Sumber Data 

1 

Bagaimana konsep 

ta‟lim menurut 

Imam Al-Ghazali 

dalam karyanya 

kitab Ihya 

Ulumuddin? 

Konsep 

Ta‟lim 

 Tujuan 

 Pendidik 

 Peserta 

Didik 

 Metode 

Buku Primer  (BP. 

1) 

Buku Sekunder 

(BS. 1) 

2 

Bagaimana konsep 

ta‟lim menurut 

Imam Az-zarnuji 

dalam karyanya 

kitab Ta‟limul 

Muta‟allim? 

Konsep 

Ta‟lim 

 Tujuan 

 Pendidik 

 Peserta 

Didik 

 Metode 

Buku Primer  (BP. 

2) 

Buku Sekunder 

(BS. 2) 

 

3 

Bagaimana 

komparasi konsep 

ta‟lim menurut 

Imam Al-Ghazali 

dalam karyanya 

kitab Ihya 

Ulumuddin dengan 

Imam Az-zarnuji 

dalam karyanya 

kitab Ta‟limul 

Muta‟allim? 

Komparasi 

 

 Tujuan 

 Pendidik 

 Peserta 

Didik 

Metode 

Buku Primer  (BP. 

1) 

Buku Primer  (BP. 

2) 

Buku Sekunder 

(BS. 1) 

Buku Sekunder 

(BS. 2) 

 

4 

Bagaimana 

implikasi konsep 

ta‟lim menurut 

Imam Al-Ghazali 

dan Imam Az-

zarnuji terhadap  

pembelajaran PAI? 

Pembelajaran 

PAI 

 Tujuan 

 Pendidik 

 Peseta  

 Metode 

Buku Primer  (BP. 

1) 

Buku Primer  (BP. 

2) 

Buku Sekunder 

(BS. 1) 

Buku Sekunder 

(BS. 2) 

Buku Sekunder 

(BS. 3) 
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3.5 Sumber Data Penelitian 

 Penelitian ini memiliki sumber data penelitian yang terbilang terbatas, 

namun mencukupi. Sumber yang didapatkan merupakan hasil pemikiran para ahli 

dalam memaknai konsep ta‟lim (pembelajaran). Jenis data penelitian yang 

dihadirkan merupakan dokumen yang bersifat literatur, karena dokumen yang 

dimaksud adalah catatan kejadian berbentuk tulisan yang menjelaskan pemikiran 

seseorang, dan dianggap sebagai karya bermanfaat bagi generasi selanjutnya. 

Meskipun karya yang berhasil peneliti kaji ini adalah hasil pemikiran Al-Ghazali 

dan Az-Zarnuji itu sendiri, namun ada juga sumber yang tidak dituliskan dan 

dibukukan secara langsung oleh mereka, akan tetapi karya tersebut terkumpul atas 

usaha murid-muridnya atau oleh para akademisi pada generasi yang jauh dari 

waktu kematiannya, sehingga jenis data ada yang berupa primer dan sekunder. 

 Adapun sumber data penelitian yang penulis digunakan sebagai inti bahan 

kajian diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Sumber Primer 

1) Buku yang berjudul Strategi Belajar Mengajar Terjemah Ihya ‘Ulumuddin 

Bab Ilmu, Pengarang Ust Nailul Huda. 

2) Buku yang berjudul Ta’lim Muta’allim (Kajian dan Analisis Serta 

Dilengkapi Tanya Jawab, Pengarang Ust. Nailul Huda. 

 Sumber Sekunder 

1) Buku yang berjudul Ringkasan Ihya ‘Ulumuddin, Pengarang Imam Al-

Ghazali. 

2) Buku yang berjudul Ta’lim Al-Muta’allim (Wasiat Imam Az-Zarnuji 

Terkait Adab, Akhlak, dan Metode Menuntut Ilmu), Pengarang Burhanul 

Islam Az-Zarnuji.  

3) Buku yang berjudul Syarah Ta’lim Al-Muta’allim, Pengarang Imam Az-

Zarnuji 

4) Buku yang berjudul Tadzkirotus Sami’ Wal Mutakallim, Pengarang Imam 

Badruddin Ibnu Jama‟ah al-Kinani Asy-Syafi‟i. 
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5) Jurnal-Jurnal yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Secara tersirat ada langkah-langkah yang dibatasi pada aspek-aspek teknis 

yang mengacu pada urusan studi kepustakaan. Jadi, tidak termasuk pada tahap-

tahap penelitian yang sudah dibuatkan oleh peneliti dalam bentuk bagan studi 

kepustakaan yang terdapat pada halaman selanjutnya. Ada empat tahap kegiatan 

riset kepustakaan sebagai berikut: 

1) Menyiapkan alat perlengkapan 

2) Menyusun bibliografi kerja 

3) Mengatur waktu 

4) Membaca dan membuat catatan penelitian 

 Sementara itu, dalam memilih dan memanfaatkan literature yang ada, maka 

teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan melihat dan meninjau 

beberapa strategi dan langkah-langkah studi kepustakaan sebagai berikut: 

1. Miliki ide umum tenteng topic penelitian 

2. Cari informasi pendukung 

3. Pertegas focus (perluas/persempit) dan organisasikan bahan bacaan 

4. Cari dan temukan bahan yang diperlukan 

5. Reorganisasikan bahan dan membuat catatan penelitian (paling sentral) 

6. Review dan perkaya lagi bahan bacaan 

7. Reorganisasikan lagi bahan/catatan dan mulailah menulis 
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Bagan Strategi dan Langkah-langkah Studi Kepustakaan 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknis analisis data menjadi salah satu tahapan yang sangat penting dalam 

penelitian ini, karena menjadi intisari pembahasan yang menentukan tingkat 

kualitas ketajaman pemikiran. Sebab pada tahap ini rumusan permasalahan  sudah 

terjawab dan teruraikan. Semua jenis catatan penelitian yang telah terkumpulkan 

barulah merupakan bahan mentah yang perlu diolah pada tahap analisis dan 

sintesis. Kemudian selain itu, data-data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini 

selanjutnya dilakukan langkah-langkah analisa data melalui: 

2. CARI INFORMASI YANG 

MENDUKUNG TOPIK 

1. IDE UMUM 

TENTANG 

PENELITIAN 

3. PERTEGAS FOKUS PENELITIAN 

DAN ORGANISASIKAN BAHAN 

4. CARI TEMUKAN BAHAN 

BACAAN 

5. REORGANISASI BAHAN 

BACAAN & MEMBUAT CATATAN 

PENELITIAN 

6. REVIEW DAN PERKAYA LAGI 

BAHAN BACAAN 

7. REORGANISASIKAN 

CATATAN DAN MULAILAH 

MENULIS 

 Buku yang relevan di bidangnya 

 

 Hubungi orang-orang (Pembimbing 

Akademik, Jurusan, fakultas, pakar 

di bidangnya, pegawai pustaka atau 

siapa saja yang dapat membantu 

Online (Internet) 

 

Indeks (buku, jurnal. Majalah dan 

dokumen keperpustakaaan 

universitas/prodi) 

 Resensi buku 

 Buku bibliografi 

 biografi 
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1) Metode analisis deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan menyusunnya, 

kemudian dilakukan analisis. Data yang dikumpulkan tersebut yaitu dalam 

bentuk kata-kata yang sesuai fakta-fakta empiris yang dijumpai pada saat 

penelitian dilakukan. 

2) Conten analysis atau analisis isi, dengan teknik ini data kualitatif tekstual 

disortir (dipilih-dipilah), dilakukan kategorisasi antar data sejenis, 

selanjutnya dianalisis isinya secara kritis untuk mendapatkan formulasi 

yang kongkrit dan formulasi tersebut dideskripsikan secara mendalam. 

Secara lebih rinci, analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

 Analisis awal dengan melakukan penelusuran dan penulisan deskriptif 

yang mereflesikan wacana dalam proses pengumpulan data. Tahap ini 

meliputi: membuat catatan kecil yang menerangkan konsep yang 

hendak dikaji; memberikan komentar atau refleksi mendetail dari data 

yang terkumpul; dan mengelompokkan data yang menonjol, relevan 

dan signifikan sesuai dengan judul yang dikaji. 

 Koding dan kategorisasi dengan cara merefleksikan data yang telah 

terkumpul melalui tahap analisis awal, kemudian peneliti 

menyusunnya dalam bentuk kategorisasi melalui koding. Kategori 

dibuat dalam pengelompokkan bahan pustaka sesuai jenisnya (primer 

dan sekunder). 

KODING DATA  

No Nama Buku Kategori Kode Data 

1. 

Strategi Belajar Mengajar 

Terjemah Ihya „Ulumuddin 

Bab Ilmu  

Buku Primer BP. 1 

2. 

Ta‟lim Muta‟allim (Kajian 

dan Analisis Serta Dilengkapi 

Tanya Jawab)  

Buku Primer BP. 2 

3. Ringkasan Ihya „Ulumuddin  Buku Sekunder BS. 1 
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4. 

Ta‟lim Al-Muta‟allim (Wasiat 

Imam Az-Zarnuji Terkait 

Adab, Akhlak, dan Metode 

Menuntut Ilmu) 

Buku Sekunder BS. 2 

 

 Konfirmasi data dilakukan peneliti untuk memeriksa kembali 

kategorisasi data yang telah terkumpul. Jika data baru menguatkan 

penjelasan, maka analisis data menjadi lebih kuat. Bila tidak, peneliti 

merevisi kembali kategorisasi dan analisis. 

3) Comparatif analysis, metode analisis komparatif ini merupakan sebuah 

cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli 

untuk dicari persamaan dan perbedaan yang prinsipil, setelah itu benar-

benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan 

penarikan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

mencaridan membandingkan sumber data yang dikaji dari berbagai 

sumber valid, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dibandingkan untuk 

memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait permasalahan 

penelitian. Komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengenai 

konsep ta‟lim menurut pemikiran imam al-ghazali dan imam az-zarnuji, 

adapun tahapan komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. Seleksi Item  

Dalam seleksi item ini, parameter yang paling penting adalah daya 

diskriminasi item maksudnya sejauhmana item itu sendiri bisa 

membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, 

perbedaan apa saja yang muncul dari kedua pemikiran tersebut. 

b. Menelusuri persamaan atau benang merah dari kedua pemikiran 

tersebut. 

c. Mencari konektivitas/hubungan antar kedua pemikiran 


