
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah literatur atau kepustakaan (library research) yakni 

mengumpulkan data-data dari beberapa referensi yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti.  

 Merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan mengambil 

bentuk penelitian kepustakaan (library research), sehingga nantinya akan banyak 

menggunakan dan mengemukakan analisis teori. Dalam pengertian lain, penelitian 

seperti ini juga dapat disebut sebagai studi teks atau studi pustaka.  

 Studi teks dalam makna studi pustaka dapat dibedakan menjadi :  

1. Studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empirik di 

lapangan. 

2. Studi pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofik dan teoritik daripada 

kajian empirik. 
1
 

 

Studi teks bentuk yang kedua ini hampir seluruh substansinya memerlukan 

olahan filosofik atau teoretik dan terkait akan nilai atau values. Akan tetapi tetap 

memerlukan keterkaitannya dengan empirik, artinya perlu teruji evidensi empiriknya. 

                                                 
1
 Noeng Mohadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h.159 
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian dalam bentuk studi teks (studi 

pustaka) yang kedua, dan values yang dijadikan dasar adalah Islam.   

 

B.  Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data yang menjawab terhadap 

perumusan masalah dan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi seluruh 

skripsi ini.  

Data-data bagi penelitian ini pada dasarnya mengacu pada data teoritik yang 

substansinya cukup luas.  

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang 

secara langsung berkaitan dengan pembahasan tentang pandangan Islam terhadap 

jurnalisme. Data-data tersebut meliputi : 

a. Definisi, visi dan misi jurnalisme Islam.  

b. Kebebasan pers menurut Islam.  

c. Kode etik jurnalis muslim.   

d. Bahasa jurnalistik Islam.  

e. Standar pemberitaan pers Islam.   

f. Manajemen pers Islam.  
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2. Sumber Data 

Data-data bagi penelitian ini kemudian disebut dengan data literatur. Adapun 

sumber data primer (pokok) bersumber dari: 

a. Anam, Faris Khoirul. Fikih Jurnalistik: Etika Kebebasan Pers menurut Islam. 

Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009.   

b. Indriyanti, Amilia. Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Al-Qur’an. Solo, 

Samudera, 2006.  

c. Suhandang, Kustadi. Manajemen Pers Islam: Dari Perencanaan hingga 

Pengawasan. Bandung, Marja, 2007.  

d. Eka Adrhana, Sutirman. Jurnalistik Dakwah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 

1995.  

e. Ya’qub, Hamzah. Publisistik Islam: Teknik Dakwah dan Leadership. Cet. IV, 

Dipenogoro, Bandung: 1992.  

f. Kusnawan, Aep. Berdakwah Lewat Tulisan. Bandung, Mujahid Press. 2004.  

 

Disamping itu juga ada buku-buku penunjang yang digunakan dalam buku ini, 

yang dapat dilihat pada daftar pustaka. 

  

C.  Review Kepustakaan 

Penulis melakukan review terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa di 

jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah untuk menemukan 

penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini, yakni:  

1. Skripsi Rahmi Rabiaty, NIM: 9901313382 dengan judul ”Jurnalistik dalam 

Perspektif Al-Qur’an: Studi Interpretasi Surah Al-Hujurat Ayat 6” yang 
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membahas etika jurnalistik yang terkandung dalam Al-Qur’an, dalam hal ini 

surah Al-Hujurat ayat 6.  

2. Adapun penelitian yang dilakukan penulis, tidak hanya berkutat pada 

persoalan etika jurnalistik, tapi juga memuat berbagai unsur-unsur jurnalistik 

dalam perspektif Islam yang kemudian, ketika disatukan, akan membangun 

diskursus jurnalisme Islam secara utuh. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yakni penelitian kepustakaan (literature), 

maka pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter dengan 

menelaah, mengkaji serta meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 
2
 

Mengkaji secara mendalam terhadap konsep-konsep yang ada dalam sumber-

sumber yang telah diperoleh tersebut. Sebagai upaya menjaring data yang signifikan 

untuk penelitian ini.  

Secara teknis, pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber data, seperti: 

buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan 

bahan-bahan lainnya.
3
 Tidak tetutup kemungkinan untuk menggunakan berbagai 

buku, terbitan, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lain 

yang berbentuk elektronik yang bisa didapat melalui instrumen internet 

                                                 
2
 Tatang M. Amrin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 

132 
3
 Gorys Keraf, Komposisi (Ende: Nusah Indah, 1984), h. 165  
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E.  Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Untuk mempermudah penelitian yang akan dilakukan, maka penulis akan 

menggunakan langkah-langkah berikut ini:  

a. Koleksi data, yakni mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai 

literatur.  

b. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data yang diperlukan untuk 

mempermudah penelitian.  

c. Editing data, yakni seleksi data yang terkumpul sesuai dengan bagian 

masalah-masalahnya.  

d. Interpretasi data, yakni menafsirkan data seperlunya untuk mendapatkan 

gambaran penelitian yang jelas.  

 

2. Analisa Data 

 Data-data yang telah didapatkan kemudian akan dikumpulkan dan 

diklasifikasikan menurut tema dan isi yang sesuai untuk masing-masing pembahasan.  

 Kemudian data-data yang telah diklasifikasikan tersebut diinterpretasikan 

kembali secara luas dalam bentuk penjabaran/ penjelasan dan uraian-uraian. Dengan 

pendekatan keilmuan, penulis berusaha melakukan penjelasan/ penjabaran dan uraian 

secara filosofis terhadap setiap pembahasan. Sehingga kerangka pikir yang dibangun 

nantinya dapat merupakan pemikiran yang dapat dibenarkan secara ilmiah.  
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F.  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran umum tentang penulisan ini, maka penulis 

kemukakan secara ringkas tentang sistematika penulisan yang digunakan dan sesuai 

dengan masalah yang dibahas. Adapun penulisan ini terbagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB PERTAMA, memuat tentang latar belakang masalah yang mana penulis 

gambarkan secara umum mengenai isi penelitian. perumusan masalah, disini akan 

ditarik beberapa poin permasalahan yang ada dalam isi penelitian tersebut. 

Berikutnya penegasan judul, tujuan dan signifikasi penelitian, metode penelitian dan 

yang terakhir sistematika penulisan. 

BAB KEDUA, landasan teoritis, berisi tentang tinjauan umum seputar definisi 

dari dakwah, jurnalisme, komunikasi massa, media massa dan tema jurnalisme dalam 

perspektif Islam itu sendiri.  

BAB KETIGA, metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, subjek dan 

objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta pengolahan 

data dan analisa data.  

BAB KEEMPAT, berisi tentang pokok penelitian yaitu konsep jurnalisme 

Islam sedari reportase, penulisan, laku wartawan (etika), hingga newsroom. Yang 

telah dibahas oleh banyak pemikir terkait tema jurnalisme Islam.   

Bab KELIMA, berisi tentang analisis penulis terhadap penelitian ini, yaitu 

benang merah dari berbagai hasil temuan para pemikir jurnalisme Islam dan juga 

simpulan apakah term jurnalisme bisa diterima atau tidak.  
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Bab KEENAM merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian 

ini dan saran-saran.  


