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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian  

3.1.1 Pendekatan  

Dalam bab ini, penulis menjelaskan desain penelitian yang digunakan 

untuk mengalanalisis perbandingan konsep manusia menurut agama dan filsafat 

dalam memahami konsep guru PAI ideal. Penulis melakukan penelitian ini untuk 

memahami bagaimana konsep manusia menurut agama, konsep manusia menurut 

filsafat, dan perbandingan konsep manusia menurut agama dan filsafat dalam 

memahami konsep guru PAI ideal. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian 

seperti persepsi, motivasi, perilaku, dan lain-lain. Dengan kata lain desain 

penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur pengambilan data yang bersumber 

dari fenomena tertentu dan menghasilkan data deskriptif berupa tulisan (Surya, 

2020; Irine, 2020). 

Penulis yakin penelitian ini tepat menggunakan desain penelitian 

kualitatif. Kemudian karena peneliti menjadi kunci utama dalam penelitian ini, 

seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono  (2018) bahwa dalam penelitian 

kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri, penulis yang menentukan 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data hingga proses pengolahan data dalam 

pelaksanaan penelitian terhadap konsep manusia menurut agama dan filsafat.  

3.1.2 Metode Penelitian  

Peneliti memilih untuk menggunakan metode studi kepustakaan. Menurut 

Kuhlthau dalam  Ardana (2018), langkah-langkah dalam penelitian studi 

kepustakaan yaitu pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus 

penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan 

laporan. Berdasarkan teori tersebut, tahapan penelitian yang dilakukan, secara 

jelas penulis gambarkan dalam bentuk skema 3.1, sebagai berikut. 
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Tahapan pertama, penulis menentukan masalah yang akan diteliti dengan 

memerhatikan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang konsep guru PAI yang ideal. Kemudian, penulis menggali ide umum 

mengenai masalah yang diteliti dan mencari informasi yang mendukung topik 

penelitian. Selanjutnya penulis menentukan apa yang akan diteliti, yaitu 

membandingkan konsep manusia menurut Al-Ghazali dan Plato, serta memahami 

konsep guru PAI ideal berdasarkan perbandingan tersebut.  

Pada tahapan kedua, penulis melakukan studi pendahuluan penelitian yang 

dilakukan lebih terarah. Sebagai upaya menguatkan penelitian, dilakukan studi 

pendahuluan tentang permasalahan yang diangkat beberapa kali. Studi 

pendahuluan tersebut berkaitan dengan apakah terdapat data primer dan sekunder 

sebagai pendukung dalam penelitian atau tidak, sehingga dapat ditentukan apakah 

penelitian yang dilakukan memilii solusi terhadap masalah yang dihadapi atau 

tidak. Hasil dari studi pendahuluan kemudian digunakan sebagai gambaran secara 

ringkas mengenai penelitian yang akan dilakukan dan digunakan untuk 

merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut, 

penulis merumuskan ke dalam empat pertanyaan, yaitu bagaimana konsep guru 

PAI ideal, bagaimana konsep manusia menurut Al-Ghazali, bagaimana konsep 

manusia menurut Plato, dan bagaimana konsep guru PAI ideal berdasarkan 

perbandingan konsep manusia menurut Al-Ghazali dan Plato. Tahapan-tahapan 

tersebut dalam skema tergambar sebagai tahapan ketiga dan keempat. 

Setelah merumuskan masalah yang akan diteliti, selanjutnya tahapan 

kelima, penulis menentukan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. 

Setelahnya, penulis mulai mengumpulkan berbagai sumber data yang 

berhubungan dengan penelitian dari berbagai bentuk. Sumber data yang mulai 

dikumpulan adalah sumber data primer yang mencakup beberapa buku asli karya 

Al-Ghazali dan Plato dengan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat, 

serta beberapa data sekunder berupa buku-buku ataupun jurnal penelitian yang 
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membahas tentang pemikiran Al-Ghazali dan Plato, yang juga berhubungan 

dengan topik yang dibahas dalam penelitian. 

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menganalisis data 

dengan memilah data sesuai fokus penelitian. Setelah itu data yang terpilih 

dideskripsikan dalam bentuk teks naratif. Dalam hal ini, penulis menelusuri buku-

buku di perpustakan secara online, dan sistem jurnal penelitian online. Setelah 

menemukan beberapa data, kemudian mereduksinya terlebih dahulu sesuai dengan 

rumusan masalah yang sudah ditentukan. Jika penulis merasa data yang 

dibutuhkan kurang, maka penulis akan mencari kembali data yang dibutuhkan. 

Apabila penulis merasa yakin dan data dirasa cukup, maka disusunlah laporan 

dalam bentuk skripsi sebagai bentuk display data. Penyusunan laporan dilakukan 

secara bertahap bab demi bab. Kemudian penulis bersedia untuk memperbaiki 

laporan ini jika terdapat kekeliruan di dalamnya dengan membandingkannya 

dengan sumber-sumber yang telah diteliti.  

3.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini ialah pemikiran AL-Ghazali dan Pluto terkait 

konsep manusia, serta pemikiran Al-Ghazali terkait konsep guru PAI ideal. Dari 

karya-karya yang ditulis Al-Ghazali dan Pluto, penulis memilah dan memilih 

karya yang dianggap mengandung/ menjelaskan tentang konsep manusia dan 

konsep guru PAI ideal sebagai sumber data primer, antara lain: 

1. Al-Ghazali, Ihya 'Ulumuddin, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Mu'allimah, t.t. 

2. Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, Al-Qohiroh: Darr-Ayu'b, 1992. 

3. Al-Ghazali, Kimiya al-Sa’adah, Dar al-Fikr, t.t. 

4. Plato, The Republic, CreateSpace Independent Publishing Olatfrom, 2013. 

5. Plato, Cratylus, Createspace Independent, 2014. 

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya terjemahan 

dari Al-Ghazali dan Plato, buku-buku dan jurnal penelitian yang membahas 
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tentang pemikiran Al-Ghazali dan Plato, dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Diantara sumber data sekunder 

tersebut, sebagai berikut: 

3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data Penelitian  

Pengumpulan data dalam penelitian ini disandarkan pada pendekatan 

penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif. Maka data yang menjadi 

sumber penelitian pun merupakan data kualitatif. Data tersebut berupa tulisan 

yang menggambarkan suatu fenomena yang dalam penelitian ini berhubungan 

dengan bagaimana konsep guru PAI ideal berdasarkan perbandingan konsep 

manusia menurut Al-Ghazali dan Plato. Adapun jenis data penelitian berdasarkan 

proses pengumpulannya dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yakni data 

primer dan data sekunder. 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen  (Sugiyono, 2018). Adapun data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan Al-Ghazali dan Pluto yang langsung 

berkaitan dengan pokok pembahasan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian 

ini merupakan karya tulis orang lain yang memaparkan pemikiran Al-Ghazali dan 

Pluto baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah yang berhubungan dengan 

topik yang dibahas dalam penelitian. 

3.3.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti. Seperti yang telah 

disampaikan Sugiyono  (2018) bahwa peneliti adalah intrumen kunci dari 

penelitian kualitatif, dengan begitu penulis harus berwawasan luas untuk dapat 

menganalisis dan merekonstruksi hal yang diteliti. 
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Adapun sebagai human instrument, penulis bertugas menetapkan fokus 

penelitian, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, serta 

menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya  (Sugiyono, 2018). 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu 

penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Seorang 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan jika tidak menguasai teknik pengumpulan data yang benar  (Sugiyono, 

2018, hal. 224; Ardika, 2021). 

Adapun penelitian ini, data didapatkan dari buku-buku serta jurnal-jurnal 

ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

3.4 Analisis Data  

Tahap selanjutnya setelah penulis menemukan semua data yang 

dibutuhkan adalah menganalisis data. Analisis data yang dilakukan oleh penulis 

sesuai dengan aturan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Susan Stainback bahwa analisis data langkah kritis dalam 

proses penelitian kualitatif, yang digunakan untuk memahami konsep dalam data 

sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi (Sugiyono, 2018, hal. 

244). Pada penelitian ini, proses analisis data dimulai pada saat penulis pertama 

kali mengumpulkan data hingga semua data diperoleh untuk kemudian dikaji dan 

kembangkan menjadi temuan dalam penelitian. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Sugiono (2018, hal. 245) yang mengatakan bahwa analisis data dalam 

penelitian kualitatif bersifat induktif. Menurut Miles & Huberman ada tiga 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu (1) 

reduksi data (data reduction); (2) paparan data (data display); dan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verifying). Kegiatan analisis data 

kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses penumpulan data 
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berlangsung, sehingga kegiatan analisis data dilakukan selama dan sesudah 

pengumpulan data.  

3.4.1 Reduksi Data (Data Reduction)  

Menurut Sugiyono (2018, hal. 247) mereduksi data adalah kegiatan 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan 

mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada 

dasarnya, dalam reduksi data ini penulis berusaha menemukan data yang valid, 

sehingga apabila penulis meragukan kebenaran data yang diperoleh dapat 

dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang 

berbeda. Dalam proses reduksi data, penulis menggunakan pengkodean data untuk 

mempermudah penganalisisan data dan penyusunan laporan penelitian.  

3.4.2 Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data di reduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk bagan, 

uraian, hubungan antar kategori, flowchart dan lain-lain (Sugiyono, 2018, hal. 

249). Namun, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif (Sugiyono, 2018). Tujuan dari 

penyajian data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses 

analisis data. Oleh karena itu, sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang 

sistematik agar dapat membantu penulis untuk melakukan proses analisis data, 

sehingga dapat dirumuskannya temuan-temuan dalam penelitian serta dapat 

dikemukakannya simpulan akhir dari penelitian. Adapuin penyajian data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teks naratif. 

3.4.3 Penarikan Kesimpulan (Data Verification)  

Langkah selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2018, hal. 253), kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah temuan baru yang melengkapi penelitian sebelumnya. Namun, 
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temuan dalam kesimpulan ini dapat juga berupa pemaparan terkait sesuatu yang 

sebelumnya belum jelas dan rinci. Dalam langkah terakhir ini, penulis menarik 

kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


