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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

metode-metode penelitian.
54

 Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka 

metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu masalah cara kerja untuk 

memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
55

 

Selanjutnya, diantara ciri metode ilmiah ini adalah mempunyai tujuan 

untuk memperoleh keterangan yang cukup dan juga teliti dengan 

menggunakan pemikiran yang logis dan teratur serta menyusun 

pengetahuan secara sistematis.
56

  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library 

research), artinya bahan-bahan atau data-data dalam penelitian diperoleh 

melalui penggalian dan penelitian sejumlah literatur berupa buku-buku 

dan sumber lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan dapat 

mendukung pemecahan masalah. Penelitian kepustakaan bertujuan 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu 

atau kelompok maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan. 57 
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Menyatakan bahwa penelitian kepustakaan (library research) identik 

dengan penelitian dalam filsafat dengan metode theoretical hermeneutic,
58

yaitu 

penelitian ilmiah yang menekankan pada kekuatan interpretasi dan pemahaman 

seseorang terhadap teks, sumber, dan pandangan-pandangan para pakar terhadap 

suatu content, objek, atau simbol. 

Dalam konteks pendidikan penelitian kepustakaan digunakan untuk 

memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual teoritis, baik tentang 

tokoh pendidikan, konsep pendidikan tertentu, dan lainnya.  

B. Data dan Sumber Data  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan berbagai referensi 

dan literatur yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Terdapat dua bentuk 

sumber data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data pokok berupa referensi yang 

membahas masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kewajiban orangtua terhadap pendidikan anak 

dalam Al-Qur’an surat Luqman13,14 dan 15 sehingga sumber data primer 

berupa kitab tafsir sebagai berikut:  

a. Al-Qur’an dan Tafsirnya karya Departemen Agama RI  

b. Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab  

c. Al-Iklil fi Ma‟ani al-Tanzil karya Misbah Ibn Zainal Musthofa. 

d. Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim karya Al-Hafizh Ibn Katsir. 
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1) Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sejumlah informasi yang mendukung 

sumber-sumber data primer atau buku penunjang yang berfungsi untuk 

memperluas wawasan berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian. 

Adapun sumber data sekunder antara lain:  

a. Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (1989) karya   

Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i.  

b. Cara Mengajar (Anak/Murid) ala Luqman Al-Hakim (2011) karya 

Abdullah Al-Ghamidi.  

c. Wisdom of Luqman El-Hakim (2008) karya Ibrahim Abdul 

Muqtadir.  

d. Pendidikan Karakter Perspektif Islam (2013) karya Hamdani 

Hamid & Beni Ahmad Saebani. 

e. Konsep dan Model Pendidikan Karakter (2012) karya Muchlas 

Samani & Hariyanto. 

f. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah.
59

  

C. Teknik Pengumpulan Data  

Data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penulisan karya 

ilmiah, semakin banyak data yang diperoleh secara objektif, maka akan sangat 

membantu proses penelitian dan menentukan kualitas hasil penelitian. Data salah 

satunya dapat diperoleh melalui dokumen. Dokumen sudah lama digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai 
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sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan.
60

  Mengingat bahwa penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), maka teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang
61

  

D. Teknik Keabsahan Data  

Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sumber lain. Denzin (1978) menyebutkan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu teknik yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori
62

  Teknik keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik triangulasi teori 

mendasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa 

kepercayaannya hanya dengan satu teori. Artinya suatu fakta yang diperoleh 

dalam penelitian harus dapat dikonfirmasikan dengan dua teori atau lebih.
63

 

Sedangkan menurut Patton (1987) teknik triangulasi teori merupakan kegiatan 

penjelasan banding (rival explanation).
64

 Artinya apabila peneliti telah 

menguraikan pola, hubungan, dan memberikan penjelasan yang muncul dari 

suatu analisis, maka perlu mencari penjelasan pembanding, baiksecara induktif 
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maupun logika. Dengan melaporkan hasil penelitian yang disertai dengan 

penjelasan ini akan meningkatkan derajat kepercayaan (trustworthines). 

E. Teknik Analisis Data  

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content 

analysis) yaitu suatu metode atau teknik untuk membuat kesimpulan atau hasil 

penelitian dengan mengidentifikasikan karakteristik khusus secara objektif dan 

sistematis. Atau secara sederhana merupakan kegiatan penelitian dengan cara 

data-data yang sudah diperoleh, dibaca, dipelajari, kemudian dianalisis secara 

mendalam. Sedangkan menurut Holsti kajian isi adalah teknik apa pun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik 

pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.
65

 Analisis data harus berpijak 

pada pendekatan berpikir yang jelas, hal ini bertujuan menjaga konsistensi setiap 

pembahasan yang dikembangkan dengan rujukan Sumber yang menjadi 

pegangan peneliti.
 66

 

Mukhtar menyebutkan ada lima Induktif, mengembangkan sebuah ide yang 

dikemukakan oleh pakar;  

a. Deduktif, menarik suatu sintesis pembahasan dari berbagai sumber;  

b. Comperatif, menemukan garis pemisah perbedaan atau benang merah 

kesamaan pandang dari teori yang dikemukakan; 

c. Deskriptif, menggambarkan, mengemukakan, atau menguraikan 

berbagai data yang telah ada;  
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d. Interpretatif, menafsirkan data-data primer atau sekunder. Sehingga

membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori

atau konsep.

Dalam penelitian ini berkenaan analisis data, penulis menggunakan 

pendekatan berpikir deskriptif. Pendekatan deskriptif dengan cara 

menggambarkan, menguraikan, dan menelaah berbagai sumber referensi yang 

ada. 




