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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi literartur atau bersifat library 

research,1 yaitu sumber datanya diperoleh dari studi pustaka atau 

literature terkait, berasal dari tulisan para pemerhati, pengamat, ahli 

pendidikan Islam, dan  para sosiolog yang terkait dengan permasalahan 

penelitian ini, dan kemudian dianalisis. Penelitian ini akan menulusuri dan 

mencermati secara mendalam tentang komteks “reorientasi pendidikan 

Islam di era Reformasi”, yang hasilnya terhadap pembentukan masyarakat 

madani di era Reformasi. Studi ini bukanlah diorientasi pada “studi 

politik” maupun studi “hermeneutika”, tetapi pada sejarah “reorientasi 

pendidikan Islam” dan “sosio-kultural” untuk menuju pembentukan 

masyarakat madani di era Reformasi. Maka, metode penelitian  pustaka 

(library research) yang digunakan dalam kajian ini lebih menekankan 

pada olahan kebermaknaan secara filosofis dan teoritis.2 

                                                           
     1 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 

hlm. 159. 

     2 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma bagi Pengembangan Penelitian 

Interdisipliner Filsafat, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 

hlm. 6. 
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Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Analisis isi 

(Content Analisys) yang artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti 

dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya. 

Analisis isi (Content Analisys) pada awalnya berkembang dalam 

bidang surat kabar yang bersifat Kuantitatif. Richard Budd, dalam 

bukunya Content Analisys In Communication Research, menjelaskan, 

analisis adalah teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan 

mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis 

perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. 

Kerangka kontekstual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan 

apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila 

penelitian hanya membahas sebuah variabel dengan argumentasi terhadap 

variasi besarnya variabel yang diteliti. Maka dalam hal konsep pendidikan 

Islami yang memformulasikan terhadap sebuah konsep masyarakat 

madani maka penelitian konseptual dimaksudkan berkenaan dengan 

rumusan dan dinamika yang ada di dalamnya, tentunya masih berkaitan 

dengan implementasi fundamental doktrin dan fundamental nilai yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber pokok, tetapi 

dapat berinteraksi, menerima kontribusi pemikiran dari para ahli dengan 

mempertimbangkan konteks sosio-historisnya.3  

                                                           
      3 Hujair Sanaky, Paradigma Pembaruan Pendidikan Islam : Paradigma, Tipologi, dan Pemetaan 

Menuju Masyarakat Madani Indonesia, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) hlm. 28 
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2. Pendekatan Yang Digunakan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

“sosio-kultural historis”. Pendekatan sosio-kultural dimaksudkan untk 

memahami konteks sosial dan kebudayaan yang melatarbelakangi 

reorientasi pendidikan Islam di Era Reformasi. Pendekatan Historis 

digunakan untuk menulusuri aspek-aspek pemikiran pendidikan yang 

dibangun atau output pendidikan pada Era Reformasi, baik kelebihan, 

kekurangan, maupun upaya reorientasi pada masa itu. 

Dari aspek historis, Imam Barnadib menyatakan sistem pendidikan 

sekarang ini merupakan proyeksi dari pendidikan pada masa silam.4 Potter 

mengatakan bahwa dlam menggunakan analisis sejarah, terlebih dulu 

mengkaji masa lalu yang bersifat empiris berdasarkan sumber-sumber data 

primer dan sekunder, dan kemudian mengarah pada sintesis  dan 

pemaknaan5 terhadap fenomena perkembangan tersebut. Pendekatan 

historis membantu memahami kenyataan upaya reorientasi pendidikan 

Islam yang telah dilakukan pada masa itu.  

B. Sumber Data 

Adapun sumber yang digunakan dalam penulisan ini yang 

berkaitan dengan Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Perspektif 

Masyarakat Madani Era Reformasi Di Indonesia, yaitu: Paradigma 

                                                           
     4 Imam Barnadib, Arti dan Metode Sejarah Pendidikan, (Yogyakarta : Penerbit  IKIP, 1982), hlm. 

14. 

      5 W. James Potte, An Analisys of Thinking and Research about Qualitative Methods, hlm. 142. 
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Pendidikan Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia (2003) 

karya Hujair Sanaky. Pembaruan Pendidikan Islam: Paradigma, 

Tipologi, dan Pemetaan Masyarakat Madani Indonesia (2014) karya 

Hujair Sanaky. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (2004) karya 

Muhaimin. Dinamika Perkembangan Pendidikan Islami di Indonesia 

(2016) karya Hujair Sanaky. Pendidikan Islam Kontekstual (2010) 

karya Abd. Rachman Assegaf, Studi Islam Transformatif (2015) karya 

Suparman Syukur, Pemabruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo 

Kediri (2010) karya Ali Anwar, Pendidikan Islam: Tradisi dan 

Modernisasi Menuju Millenium Baru (2001) karya Azyumardi Azra 

serta karya-karya lain yang relevan dengan penelitian ini serta tulisan-

tulisan yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran pendidikan 

Islam yang termuat dalam jurnal, makalah-makalah seminar, dan surat 

kabar yang memuat mengenai perkembangan pemikiran pendidikan 

Islam di Indonesia.  

C. Seleksi Sumber  

Subjek penelitian  ini adalah Reorientasi pendidikan Islam, pemikiran 

para ahli dan pemerhati tentang pendidikan atau masyarakat madani, baik 

melalui sumber-sumber primer maupun sekunder. Sumber data-data 

primer yang dipakai dalam kajian atau studi kepustakaan (library 

research) berupa karangan yang ditulis para ahli tentang perkembangan 
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dan pembaruan pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam di Indonesia, 

dan masyarakat madani di Indonesia.  

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek 

yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang 

diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Dalam hal ini data 

diperoleh dari beberapa sumber artikel dan lain sebagainya. Untuk 

menemukan data primer, peneliti melakukan penelusuran literature 

yang berhubungan secara langsung dengan objek yang diteliti. 

Diantara data primer adalah dokumen, undang-undang sisdiknas, dan 

kebijakan kurikulum pemerintah.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang berasal dari sumber 

kedua yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, surat kabar, dan artikel 

yang didapat dari website atau diperoleh dari catatan pihak lain yang 

berkaitan dengan dengan penelitian ini. Data sekunder adalah data 

yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau 

instansi diluar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan ini 

sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder biasanya diperoleh dari 

instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Selain itu, 
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dilihat pula buku-buku referensi yang relevan sebagai data sekunder 

yang dapat mendukung keabsahan dan validitas data.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

peneliti gunakan yaitu kajian pustaka (library research), dengan mencari 

buku-buku literatur yang relevan, Wacana Pengembangan Pendidikan 

Islam serta corak pemikiran pendidikan Islam oleh para ahli dan 

formulasi-formulasi pemikiran dalam membentuk konsep masyarakat 

madani di Indonesia yang berkaitan dengan materi yang diteliti. 

Pemanfaatan perpustakaan dimaksudkan untuk pengumpulan data, dengan  

penulusuran data yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahwasannya 

semata-mata penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah 

sumber-sumber data primer maupun sekunder. Dari penulusuran tersebut 

manfaat yang diambil adalah akan diperoleh gagasan yang dikemukakan 

oleh para ahli dalam rangka mendeskripsikan reorientasi pendidikan Islam 

dalam perspektif masyarakat madani.  

E. Teknik Analisis Data 

Setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan 

tema dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti segera memulai 

pesan analisa data-data tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah 

Content Analysis. Dalam melakukan content analysis penulis melakukan 

seleksi sumber kepustakaan yang berisi teks/tulisan yang dijadikan sumber 
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penelitian dalam rangka menarik kesimpulan mengenai reorientasi 

Pendidikan Islam dalam perspektif masyarakat madani era reformasi. Hal 

tersebut sesuai dengan maksud penelitian content analysis yang meliputi 

seleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, 

melakukan penelitian dan mengetengahkan kesimpulan.6  

Analisis Data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data, agar sebuah fenomena 

memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah kegiatan analisis tidak terpisah 

dari rangkaian kegiatan secara keseluruhan.7 Jadi tujuan analisis data ini 

adalah untuk menyederhanakan, sehingga mudah ditafsirkan.8 Oleh karena 

itu dalam penelitian ini tersusun sebagai pola induktif, yaitu cara berpikir 

yang bernagkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang konkrit kemudian 

ditarik generalisasi bersifat umum.9  

Selain itu analisis dapat bermakna menguraikan data atau menjelaskan 

data, sehingga berdasarkan data tersebut pada gilirannya dapat ditarik 

                                                           
      6 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1999) hlm. 13 

      7 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) 

hlm. 91 

      8 Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

1995) hlm. 88 

      9 Nana Sudjana, Tuntutang Penyusunan Karya Ilmiah Masalah Skripsi-Tesis-Disertasi, (Bandung: 

Sinar Baru, 1991) hlm. 6-7 
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pengertian-pengertian dan kesimpulan.10 Analisis juga bermakna 

memisahkan, membedakan, melihat nuansa dan menyelami, selanjutnya 

untuk melihat adanya keteraturan dan keterkaitan.11 

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah penulis dalam 

menganalisis data tersebut adalah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapun penjelasan langkah-langkah penulis dalam 

menganalisis data, diantaranya : 

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber pustaka 

relevan dan dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan yang berkaitan 

                                                           
      10 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penilitian, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 

2003) hlm. 65 

      11 Van Peursen, Orientasi di Alam Filsafat (Terj), Dick Hartoko, (Jakarta: Gramedia, 1991) hlm. 3 

Pengumpulan Data Editing Data 

Penyusunan Data Analisa Data 
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dengan perkembangan pemikiran pendidikan Islam dalam 

Masyarakat madani.  

2. Melakukan editing terhadap seluruh data yang masuk 

3. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan 

pembahasan yang telah direncanakan. 

4. Melakukan analisa seperlunya terhadap data yang telah tersusun 

untuk menjawab rumusan masalah.  

 


