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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah penelitian kepustakaan ( library research), yaitu 

suatu bentuk penelitian terhadap literatur dengan 

pengumpulan data atau informasi dengan bantuan buku-

buku karangan Syaikh Umar bin Ahmad Baraja’ yang 

berkaitan dengan pemikirannya tentang pendidikan akhlak 

bagi anak, yang ada di perpustakaan dan materi pustaka 

yang lain sebagai bahan parameter analisis perbandingan. 

Yang dimaksud dengan library research adalah 

penelaahan kepustakaan yakni penelitian yang berusaha 

mencari teori-teori, konsep-konsep generalisasi yang dapat 

dijadikan landasan teoritis yang akan dilakukan oleh 

penelitinya. 

 

B. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama 

yang akan dikaji dalam permasalahannya. Karena, dari 

sifat penelitian literer, maka datanya bersumber dari 

literatur. Adapun, yang menjadi sumber data primer 

adalah kitab Akhlak Lil Banin  karya Syaikh Umar bin 

Ahmad Baraja’. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah buku-buku yang berisi tentang 

akhlak yang mendukung dalam pembahasan skripsi ini 

yang ada didalamnya.
1
 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 

penelitian kepustakaan ( library research) dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 
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1. Membaca buku-buku sumber, baik primer maupun 

sekunder 

2. Mempelajari dan mengkaji, serta memahami kajian 

yang ada dalam buku-buku sumber 

3. Menganalisis untuk diteruskan, diidentifikasi dan 

mengelompokkan serta mengklarifikasi sesuai dengan 

sifatnya masing-masing dalam bentuk bab per bab 

 

D. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang mudah 

dipahami. 
2
Dalam menganalisis data dari pengumpulan 

data yang telah dilakukan penulis menggunakan analisis 

data sebagai berikut: 

1. Deskriptif 

Sebagai pembahasan yang bersifat literal, maka 

segala sesuatu yang berhubungan dengan topik 

pembahasan hasil penelitian secara apa adanya sejauh 

yang penulis peroleh. Adapun teknik deskriptif yang 

penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Dengan 

analisis ini, akan diperoleh gambaran sistematika 

mengenai isi buku untuk diteliti isinya.  

2. Content Analysis 

Content analisis adalah metodologi yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik 

kesimpulan yang baik dari sebuah dokumen. Atau 

teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan data 

dan usaha menarik kesimpulan melalui usaha untuk 

menemukan karakteristik pesan secara objektif, 

sistemasis dari isi yang tampak.
3
 

Metode ini digunakan untuk memperoleh 

pemahaman isi dan makna dari berbagai data dalam 

penelitian, analisis ini menghendaki objektivitas, 

pendekatan sistematik, dan generalisasi, baik yang 
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mengarah pada isi maupun yang mengarah pada 

makna, terutama dalam perbuatan dan penarikan 

kesimpulan .Dalam kajian ini, peneliti menganalisis 

kandungan atau isi kitab Al-Akhlak Lil Banin karya 

Umar bin Ahmad Baraja’, dengan cara memilah dan 

memilih data, kata-katadan pesan yang ada didalamnya 

yang umum, kemudian diambil kesimpulan yang 

sesuai dengan judul penelitian yaitu pendidikan akhlak 

bagi anak. 

 


