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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kepustakaan (library research). “Library research adalah serangkaian 

kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan 

bantuan material-material yang terdapat diruang perpustakaan” (Damanuri, 

2010: 6). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yang mencakup buku-

buku, kitab-kitab fiqih, internet, ensiklopedi, karya-karya tulis, serta jurnal 

ilmiah. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library 

research, maka penelitian ini dilakukan diperpustakaan kampus IAIN Kendari 

sejak tanggal 22 maret 2021 sampai dengan 26 maret 2021, dan perpustakaan 

daerah Kabupaten Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggarasejak tanggal 5 

april 2021 sampai dengan tanggal 13 april 2021. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif.“Penelitian deskriptif adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk 

mengukur gejala tertentu”(Fathoni, 2011).Penelitian deksriptif adalah 

penelitian yang mengumpulkan data-data untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang terjadi pada saat ini berdasarkan(Narbuko & Achmadi, 

2013). 
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D. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni : 

a. Data Primer 

“Sumber yang memberikan dari tangan pertama secara langsung” 

(Surakhmad, 1991: 139). Hal ini dapat berupa sumber asli baik dalam bentuk 

dokumen maupun peninggalan lainnya. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mengutip dari sumber 

lain dan merupakan sebuah dokumen yang murni (Surakhmad, 1991: 40). 

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang disajikan oleh 

pihak lain berupa buku-buku, kitab fiqih, jurnal, ensiklopedi, internet, 

dokumen-dokumen resmi ataupun hasil penelitian skripsi yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi. Yaitu dilakukan dengan cara mengamati kemudian dilakukan 

kategorisasi bahan-bahan tertulis baik berbentuk dokumen tulisan, gambar, 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori dan yang lainnya yang berhubungan dengan masalah (Nawawi, 2007: 

101). Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang akan diteliti tidak 

hanya dokumen resmi namun macam-macam dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat 

deskriptif dengan tujuan adalah untuk mendeskripsikan data-data yang 

berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya untuk selanjutnya akan dilakukan analisis.  

1. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis). Analisis isi (content analysis) dilakukan untuk mengungkap sebuah 

pendapat dalam sebuah buku yang menggambarkan situasi masyarakat pada 

saat itu. Analisis isi juga didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah 

yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik 

sebuah referensi dari isi. 

“Analisis isi merupakan suatu teknik dalam melakukan sebuah 

penelitian yang bertujuan untuk membuat suatu inferensi yang dapat ditiru 

dengan data-data yang benar dengan selalu memperhatikan konteks” 

(Kripendorff, 1980: 21). 

2. Pengambilan Kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). 

Langkah ini ditujukan untuk menarik sebuah kesimpulan dan verifikasi hasil 

sebuah penelitian. Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah 

sesuai data yang ditemukan.Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten setelah 

penulis kembali kelapangan mengumpulkan data.Maka kesimpulan yang 

dikemukakan diawal dapat dianggap sebagai temuan yang dapat dipercaya. 

 

 


