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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada dasarnya  penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

kepustakaan (library research) yaitu penulis melakukan penggalian data 

dengan cara mempelajari dan menelaah sejumlah literature atau bahan 

pustaka baik berupa konsep, teori-teori dan lain-lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian. Penulis menggali pengetahuan lebih 

mendalam dengan mengetahui penelitian-penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain.
1
 Penulis 

menelaah teori-teori yang telah berkembang dan relevan serta mencari 

metode yang sesuai dengan masalah yang dibahas. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yaitu dalam hal ini 

untuk menggambarkan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual dan 

sistematis. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai penelitian dengan 

melihat fenomena kekinian yang ada. Dalam pola deskriptif, penulis 

menggambarkan penalaran secara apa adanya mengenai prinsip as|-s|aman 

al-„adl al-Ghazali serta transformasi prinsip as|-s|aman al-„adl al-Ghazali 

dalam membangun perekonomian modern yang berkeadilan. 
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2. Sumber Data 

Penelitian ini mempunyai sumber data berupa literatur yang 

memuat permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai prinsip as|-s|aman al-

„adl  al-Ghazali. Sumber data yang dimaksud ada tiga macam, antara lain: 

a. Sumber primer, yakni karya yang dihasilkan dari pemikiran Imam al-

Ghazali yakni kitab “Ihya> „Ulu>muddi>n”. 

b. Sumber sekunder, merupakan data yang digunakan penulis sebagai 

penguat dan melengkapi penjelasan terhadap sumber primer, berupa 

karya-karya atau teori yang membahas bahan primer, kemudian Al-

Qur’an, Hadis, buku fikih, tafsir, pemikiran para pakar ekonomi yang di 

dalamnya membahas mengenai harga. 

c. Sumber tertier, berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun 

pendukung sumber primer dan tertier yaitu buku dan artikel tentang 

prinsip as|-s|aman al-„adl al-Ghazali dan yang membahas mengenai 

pemikiran Imam al-Ghazali serta kamus-kamus, ensiklopedia Islam dan 

sebagainya. 

3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

historis dan filosofis. Pendekatan historis bertujuan untuk membuat 

rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 

memverifikasi serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta 

dan memperoleh kesimpulan yang kuat.
2
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pendekatan historis digunakan dalam memahami dan mendeskripsikan 

hingga menjelaskan peristiwa masa lampau Imam al-Ghazali yang 

meliputi biografi, kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta latar belakang 

pendidikan Imam al-Ghazali.
3
Adapun pendekatan filosofis berhubungan 

dengan landasan filosofis yang mendasari pemikiran Imam al-Ghazali 

dalam prinsipnya as|-s|a man al-„adl.
4
 

4. Analisis Data 

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan 

dari apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal yang ditujukan 

untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab 

pertanyaan dari kerangka pikir yang ada.
5
 

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan peneliti adalah 

Content analysis, yakni digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks 

tertentu kemudian mengkritisi.
6
 Dengan metode Content analysis tersebut 

peneliti dapat menganalisis isi pemikiran Imam al-Ghazali sehingga dapat 

disajikan data dan hasil penelitian yang dipaparkan secara objektif dan 

sebenarnya. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan penelitian 

ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari: 

1. Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,  manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, metode 

penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, analisis 

data, sistematika pembahasan, dan kerangka pikir. 

2. Bab II, berisi tinjauan umum mengenai prinsip prinsip al-s|aman al-

„adil 

3. Bab III, berisi biografi Imam al-Ghazali yang meliputi kehidupan Imam 

al-Ghazali, karya-karya serta keadaan sosial politik pada masa Imam al-

Ghazali. 

4. Bab IV, meliputi analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai prinsip 

al-s|a man al-„adil al-Ghazali dan transformasi prinsip al-s|aman al-

„adil al-Ghazali dalam membangun perekonomian modern yang 

berkeadilan 

5. Bab V, penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran-saran sebagai bahan perbaikan. 

F. Kerangka Pikir  

Untuk membahas pemikiran Imam al-Ghazali mengenai prinsip as|-

s|aman al-„adl diperlukan kerangka pikir agar memudahkan penulis 

sebagai peneliti mengkaji transformasi prinsip as|-s|aman al-„adl Al-

Ghazali dalam membangun perekonomian modern yang berkeadilan. 
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Kerangka pikir yang digunakan penulis yaitu dengan memaparkan prinsip 

as|-s|aman al-„adl Al-Ghazali secara umum, kemudian 

mengkontekstualisasikannya dalam keadaan perekonomian modern saat 

ini,  khususnya mengenai penentuan harga yang berkeadilan sesuai dengan 

prinsip as|-s|aman al-„adl yang dianalisis dengan menggunakan metode 

content analysis sehingga didapatkan penentuan harga yang berkeadilan 

sebagai transformasi prinsip as|-s|aman al-„adl Al-Ghazali dalam 

membangun perekonomian modern yang berkeadilan. Lebih jelasnya 

kerangka pikir yang digunakan pada penelitian ini, penulis ilustrasikan 

dalam skema berikut: 
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Transformasi prinsip as|-s|aman al-„adl Al-Ghazali dalam membangun 

perekonomian modern yang berkeadilan 

Adanya 

ketidakadilan 

dalam penetapan 

harga yang terjadi 

dalam kegiatan 

perekonomian 

modern saat ini. 

Adanya 

pengabaian 

terhadap nilai-

nilai pemikiran 

Imam Ghazali 

sebagai ulama  

klasik  

Keadilan 

dalam 

penentuan 

harga cukup 

relevan jika 

diterapkan 

saat ini. 

-  Prinsip as| s|aman al-„adl al-Ghazali 

- Trasnformasi prinsip as|-s|a man al-

„adl al-Ghazali dengan konteks 

perekonomian modern saat ini 

 

 

 

Landasan Teori: 

- Permintaan dan Penawaran 

- Harga dalam Perpektif Ekonomi 

Islam 

- Tas‟ir (Penetapan Harga 

- Keadilan Dalam Islam 

- Maqa>s}id Syari„ah 

-Pembangunan Ekonomi Modern 

Dalam Islam 

 

Metode analisis: 

- Content analysis  

 

 

Hasil penelitian; Transformasi prinsip as|-s|aman al-„adl Al-Ghazali dalam 

membangun perekonomian modern yang berkeadilan 

 


