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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian 

dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.49 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan 

Bogdan dan taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur peneliitan 

yang menghasilkan data deskriptif, yang artinya ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.50 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis konten (content 

analisys) yaitu dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan –primer maupun 

sekunder- yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara membaca literature baik berupa buku, kitab-kitab 

fiqih, artikel, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.51 

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan filosofis. Menurut Mansur, pendekatan filosofis adalah suatu 

cara yang digunakan untuk melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan 

filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan 

                                                           
49 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodelogi penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), 21. 
50 Arief Furchan, Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Studi Tokoh, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 15. 
51 Sitrisno, Metode penelitian research, cet, I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 

Psikologi Ugm,1997), 4. 



34 

 

tersebut dengan menggunakan metode analisis.52 Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pendekatan filosofis adalah suatu upaya untuk memahami 

kerangka berpikir secara mendalam dan universal dalam rangka mencari 

kebenaran atau hakikat mengenai sesuatu. 

 

B. Sumber dan Seleksi Data 

Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini bersumber dari 

berbagai literatur baik berupa buku maupun penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan topik penelitian dan akurat. Sumber data pada 

penelitian ini terdiri dari dua sumer, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 

Research) yang mengkaji tentang Maqāṣid Syarī‘ah  dan pemikiran 

Maulana Jalaluddin Rumi maka yang menjadi sumber data primer pada 

penelitian ini yaitu Kitab Fihi Ma Fihi karya Maulana Jalaluddin Rumi 

terjemahan Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Abdul Latif dari 

edisi bahasa Arab dengan judul  Kitab Fihi Ma Fihi: Ahadist Maulana 

Jalal al-Din al-Rumi, Syair al-Shufiyyah al-Akbar yang ditulis oleh ‘Isa 

‘Ali al-‘Akub. 

                                                           
52 Mansur, Makalah Pendekatan Filosofis, 

http://menzour.blogspot.com/2016/11/makalah-pendekatan-filosofis.html, diakses pada tanggal 29 

April 2019, pukul 16.26 WIB. 

http://menzour.blogspot.com/2016/11/makalah-pendekatan-filosofis.html
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung atau penunjang untuk 

melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia 

dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. 

Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang 

berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian ini.53 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian 

Kualitatif, maka menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik 

studi kepustakaan (library research) yang dilakukan untuk menghasilkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan 

dalam pembahasan diatas. Yaitu dengan menganalisa literatur terkait 

Maqāṣid Syarī‘ah  dan pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. 

Menurut Kartini Kartono (1986: 28) dalam buku Pengantar 

Metodologi Research Sosial mengemukakan bahwa tujuan penelitian 

perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan 

bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan. Penelitian 

perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yagn 

berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa 

                                                           
53 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017. 
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buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian.54 

D. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisa data atau hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode 

analisis diskriptif (Descriptif Analysis).  

Penulis mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan 

menginterpretasikan dari seluruh data yang diperoleh. Pada penelitian ini 

penulis berusaha menganalisa dan menjabarkan pemikiran sufistik Maulana 

Jalaluddin Rumi yang penulis temukan dari sumber-sumber pustaka baik 

dalam bentuk puisi maupun prosa yang memuat kandungan nilai-nilai 

Maqāṣid Syarī‘ah .  

                                                           
54 https://idtesis.com/metode-deskriptif/ diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 21.14 

WIB. 

https://idtesis.com/metode-deskriptif/

