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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Yakni penelitian yang datanya diperoleh dengan cara 

menghimpun dari berbagai literatur yang diteliti tidak hanya terbatas pada buku, 

namun dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi.1 Adapun data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data mengenai biografi Syaikh Ahmad Marzuki yang di dalamnya 

memuat riwayat hidup, guru-guru dan karya-karya Syaikh Ahmad 

Marzuki. 

2. Data pemikiran Syaikh Ahmad Marzuki tentang pendidikan Islam, 

yang di dalamnya memuat konsep pendidikan Tauhid, Syariah dan 

Akhlak. 

Penulis menggunakan penelitian kulaitatif yang bersifat kepustakaan 

karena data yang didapatkan berasal dari dokumen-dokumen, majalah, jurnal 

dan lainnya yang berkaitan dengan Syaikh Ahmad Marzuki dan pada skripsi ini 

sifatnya adalah menggambarkan atau mendiskripsikan hasil dari penelitian yang 

diperoleh. 

                                                             
1 Suyadi, Lebas Skripsi dalam 30 Hari, (Jakarta : Diva Press, 2013), h. 64. 
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B. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka 

dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan 

digunakan sebagai subjek penelitian atau variabel penlitian.2 Sumber data 

tersebut meliputi : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data 

lansung pada subjek sebagi sumber yang dicari.3 Adapun data primer 

dalam penelitian ini adalah kitab karya Syaikh Ahmad Marzuki yaitu 

‘Aqidatul ‘Awam dan buku karya Drs. H. Mahmud, M.Si, dan Tedi 

Priatna, M.Ag yang berjudul “Pemikiran Pendidikan Islam : Kajian 

Epistimologi, Sistem dan Pemikiran Tokoh”. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

penunjang yang dijadikan sebgai alat untuk membantu penelitian dan 

menguatkan data dari sumber primer yang relevan dengan pembahasan 

penelitian. Adapun data yang relevan dengan penelitian ini diantaranya 

: 

                                                             
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 2006), h. 26. 
3 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 91. 
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a. Nurud Dholam : Buku Pintar Aqidah karya Syaikh 

Muhammad Nawawi Asy-Syafi’i. 

b. Penjelasan Nadzam ‘Aqidatul ‘Awam : Terjemah Jalaul 

Afham karya Prof. Dr. As-Sayyid Muhammad Alawi al-

Maliki al-Hasani. 

c. Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah : Terjemah dan Syarah 

‘Aqidatul ‘Awam karya KH. Muhyiddin Abdusshomad, 

serta sumber-sumber lain yang terdapat dalam jurnal, 

internet dan buku-buku yang berhubungan dengan judul 

penelitian. 

C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penilitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau 

memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.4 

Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam hal ini penulis akan 

melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, jurnal, 

web (internet) yang berkaitan dengan kajian tentang konsep pendidikan 

                                                             
4 Djam’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 145. 
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dalam perspektif Syaikh Ahmad Marzuki. Langkah ini biasanya dikenal 

dengan metode dokumentasi. 

Adapun yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan 

lain sebagainya.5 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Salah satu dari karakteristik penelitian kualitatif adalah manusia 

sebagai instrumen atau alat. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai perencana pelaksana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir 

data tentang pendidikan Islam dalam Pemikiran Syaikh Ahmad Marzuki, dan 

pada akhirnya peneliti bertindak sebagai pelopor hasil penelitian ini. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan sebuah penguraian atas data sehingga 

menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data 

dengan menggunakan content analysis. Metode tersebut diartkan sebagai 

analisis isi atau kajian isi. Lebih jelasnya, content analysis merupakan teknik 

yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan 

karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.6 Dengan 

menguraikan dan menganalisis yang memberikan pemahaman kandungan yang 

                                                             
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 206. 
6 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta 

: Rineka Cipta, 1999), h. 8. 
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dideskripsikan dan akhirnya memberikan kesimpulan. Sehingga memberikan 

kandungan dan makna yang tersirat.7  

Untuk menganalisis konten kitab ‘Aqidatul ‘Awam, peneliti melakukan 

tahapan sebagai berikut :  

1. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan dan mengelompokkan terlebih dahulu data-data 

yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti buku-buku hasil studi 

pustaka dan referensi-referensi yang telah dijabarkan pada sub-bab 

sebelumnya sesuai dengan penilitian yang akan dibahas.  

2. Reduksi Data 

Pada tahapan ini peniliti menyiapkan dan membaca kitab ‘Aqidatul 

‘Awam beserta dengan arti dan syarahnya serta sumber-sumber 

pendukung lainnya sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Kemudian 

peneliti membuat catatan-catatan untuk dianlisis. 

3. Penyajian Data 

Pada tahap ini peneliti menganalisis konten pemikiran pendidikan 

Islam yang terkandung dalam kitab ‘Aqidatul ‘Awam untuk kemudian 

ditelaah kembali untuk memperoleh dan menjabarkan hasil pertanyaan 

yang disiapkan pada rumusan permasalahan. 

 

 

                                                             
7  Soraya & Samiaji, Penelitian Kualitatif Dasar,(Jakarta : PT Indeks, 2012), h. 27. 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah melakukan penyajian data dengan melakukan analisis, peneliti 

kemudian melakukan penarikan kesimpulan terkait dengan pemaparan 

yang telah disajikan sebelumnya. 

 


