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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja 

untuk mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya sehingga dapat 

mencapai objek atau tujuan pemecahan masalah. Sedangkan metode penelitian 

adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha itu dilakukan dengan metode 

ilmiah.1 

Penelitian ini diperlukan metode penelitian yang tersusun secara 

sistematis, dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga penelitan ini 

layak diuji kebenarannya. 

A. Waktu dan Jenis Penelitian 

1. Waktu Penelitian  

Penelitian yang berjudul “Studi Komparasi Pemikiran John Maynard 

Keynes Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Produksi” ini dilaksanakan yakni 

selama bulan November 2018-Maret 2019. 

2. Jenis Penelitian 

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

                                                           
1 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, “Metode PenelitianKuantitatif, Teori dan 

Aplikasi”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 42 
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sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau 

kelompok.2  

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library 

research yaitu lebih menitik beratkan pada pengumpulan data dari berbagai 

sumber yang relevan (seperti buku, jurnal, dan internet) yang terkait dengan 

judul. Guna menjawab permasalahan Studi Komparasi Pemikiran John 

Maynard Keynes Dan Yusuf Qardhawi Tentang Produksi. 

Peneliti menelusuri karya-karya atau tulisan John Maynard Keynes dan 

Yusuf Qardhawi serta sumber-sumber berkaitan dengan kerangka berpikir 

yang membangun gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh John Maynard 

Keynes dan Yusuf Qardhawi tentang produksi dalam pandangan ekonomi 

Islam dan ekonomi konvensional. Setelah data diperoleh, penulis menganalisis 

data tersebut dengan pendekatan deskriptif analitik.  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikan.3  

Pendekatan deskriptif dalam tesis ini yaitu menjelaskan tentang produksi 

dalam pandangan Islam dan konvensional. Analisisnya yaitu menganalisis 

pemikiran John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi tersebut dengan 

berbagai bukti bukti yang memiliki keterkaitan, baik dalil buku, jurnal, karya 

ilmiyah, dan juga beberapa disiplin ilmu pengetahuan lainnya. 

                                                           
2 Nana Syaodih Sukmadinata, “Metode Penelitian Pendidikan”, cet. ke-3, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya,2007), h. 60 
3 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2009), h. 44 
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Berkenaan dengan teknik penulisan, penulis merujuk pedoman 

penulisan tesis yang menjadi acuan bagi civitas akademika di lingkungan 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari, Tahun 2016. 

B. Teknik Pengumpulan, Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk menunjang penelitian, 

karena data yang digunakan adalah berbagai informasi, misalnya buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian, ensiklopedi, dan internet. Dalam proses 

pengumpulan data, penulis menggunakan teknik metode dokumentasi. 

Pemeriksaan dokumentasi (studi dokumentasi) dilakukan dengan meneliti 

bahan dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan 

penelitian.4  

Peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian, maka sumber data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. 

a. Sumber Primer 

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.5 Sedangkan yang dimaksud dari sumber primer dalam 

penelitian ini adalah karya-karya yang ditulis sendiri oleh tokoh yang diteliti, 

yaitu John Maynard Keynes dan Yusuf Qardhawi Sumber primer yang menjadi 

                                                           
4 Anas Sudijono, “Pengantar Statistik Pendidikan”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 30 
5 Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, 

cet. ke-11, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 193 
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acuan utama dalam penelitian ini adalah karya John Maynard Keynes dan 

Yusuf Qardhawi: 

1) John M. Keynes, The General Theory Of Employment Interest and Money, 

Hardcourt: Brace and Word, 1936. 

2) Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, terbit 

di Jakarta: Robbani Press. Tahun 2001. 

3) Yusuf Qaradawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zaenal 

Abidin dan Dahlia Husin, cet.I, terbit di Jakarta, terbitan Gema Insani Press, 

tahun 1997. 

Buku ini membahas tentang pemikiran-pemikiran John Maynard 

Keynes dan Yusuf Qardhawi mengenai bagaimana cara berekonomi menurut 

pandangan islam dan konvensional. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Sedangkan yang dimaksud dari sumber sekunder 

dalam penelitian ini adalah karya-karya orang lain di dalamnya membahas 

tokoh yang akan diteliti.6   

Sumber sekunder yang merujuk kepada penelitian ini, penulis 

menemukan beberapa buku, jurnal dan penelitian mengenai Konsep ekonomi 

dalam pandangan islam dan konvensional diantaranya adalah: 

1) Mark Skousen. The Big Three in Economics, M. E. Sharpe, Inc., New York. 

2007. 

                                                           
6 Sugiyono, “Metode Penelitian..., h. 195. 
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2) Sri Wahyuni, Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam. Jurnal Akuntabel, Vol 10, No. 1 Maret 2013.  

3) Elliyano, “Analisis Pengaruh Disparitas Produksi dan Pendapatan Pekerja 

Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur”, (Disertasi, 

Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Kalimantan Timur, 

2002). 

4) Hermawati Efi, “Analisis Pengaruh Faktor Produksi Modal, Bahan Baku, 

Tenaga Kerja dan Mesin Terhadap Produksi Glycerine Pada PT. Flora 

Sawita Chemindo Medan”, (Tesis Program Studi Ilmu Manajemen Pada 

Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, 2008). 

5) Widya Sari, Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam. Jurnal 

Islamiconomic. Vol 5 No 2. 2014.. 

6) Amiruddin kadir, Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. 

Jurnal uin-alauddin. Vol 1 No 1. 2014 

7) Misbahul Ali, Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Lisan 

Al-Hal Vol 5, No 1 Juni 2013 

2. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, peneliti mengolah data dengan cara mengkaji, 

menganalisis, menelaah dan mempelajari berbagai literatur yang erat kaitannya 

dengan masalah yang dibahas. 

3. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting, sebab dengan 

analisislah suatu data dapat diberi makna yang berguna untuk masalah penelitian. 
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Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya apabila tidak 

dianalisis terlebih dahulu. Analisis data sendiri merupakan sebuah cara untuk 

mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami 

dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan 

penelitian. Yang dimaksud analisis dalam penelitian ini adalah seluruh rangkaian 

kegiatan sebagai upaya menarik kesimpulan dari hasil kajian konsep atau teori 

yang mendukung penelitian ini.7 

Peneliti dalam menganalisis data digunakan analisis isi atau content 

analysis. Yang dimaksud content analysis adalah suatu teknik untuk membuat 

inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya.8 Metode ini digunakan untuk menganalisis makna-makna yang 

terkandung dalam keseluruhan gagasan Keynes dan Qardhawi tersebut. 

 

                                                           
7 Sugiyono, “Metode Penelitian..., h. 244. 
8 Rachmat Kriyantono, “Teknik praktis riset komunikasi”, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 228 


