
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku, naskah-naskah, atau 

majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian.Semua sumber berasal dari bahan-

bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dokumenter 

literatur lainnya ( Sutrisno Hadi, 1980 : 3). 

Untuk memahami permasalan yang dibahas, penulis akan menggunakan 

pendekatan sejarah ( historical approach). Pendekatan ini digunakan untuk melihat 

peristiwa dan gagasan yang timbul pada masa lampau agar ditemukan suatu 

generalisasi dalam usaha memberikan pernyataan sejarah. Pendekatan ini juga 

digunakan untuk meneliti biografi yaitu tentang kehidupan seorang dalam 

hubungannya dengan masyarakat baik sifat, watak, pengaruh, ide-ide yang timbul 

pada saat itu (Saefudin Azwar, 2001 : 40). 

Dalam hal ini penulis juga menggunakan pendekatan filisofis karena dalam 

penelitian melakukan studi langsung mengenai pemikiran Imam Al Ghazali dalam 

kitab Ayyuhal Walad. Dengan begitu penulis memperlihatkan kekuatan dan 

kelemahan pemikirannya dibandingkan tokoh lain serta mengajukan suatu 

pemecahan sendiri (Anton Bakker & Achmad Charis Zubair, 1990 : 62). 

 

 



B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di rencanakan selama empat bulan, terhitung dari pembuatan 

proposal sampai dengan ujian sarjana.empat bulan yakni dari bulan Maret-Juni,  

2017 hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel.1: Waktu Penelitian 

No  Uraian  Maret   April  Mei  Juni  

 Persiapan Penelitian 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengumpulan Data x x X X             

2 Pengolahan Data     X x x x X        

3 Analisa Data          X X X X    

4 Penulisan Laporan              x x X 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupacatatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya (Suharsimi 

Arikunto, 2006 : 231). Data dikumpulkan dalam wujud catatan/ data tertulis. 

Penulis mengumpulkan data dokumenter ini dari sumber data baik sumber 

data primer maupun sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. 

1.  Sumber Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

informasi kepada pengumpul data (peneliti). Adapun sumber primer dari penelitian 

ini adalah Kitab karya Al Ghazali, Ayyuhal Walad diterbitkan oleh    Dar Al-kutub 

Al-Islamiyah, Jakarta. 



2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (peniliti). Dengan kata lain data sekunder merupakan 

sumber pendukung terhadap data primer. Diantara data sekunder yang akan dipakai 

adalah berupa kitab-kitab karya Imam Al Ghazali yang lain yang mendukung 

seperti: kitab Ihya Ulum ad-Diin, Minhajul Abidin. Selain itu Al-

Qur’an, hadist, terjemah kitab Ayyuhal Walad, Ihya Ulum ad-Diin, Minhajul 

Abidin, buku-buku pendidikan Islam, buku-buku pendidikan akhlak, situs-situs 

internet dan lain-lain yang sesuai dalam memperkuat data. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan ( library research ). Dalam 

pengolahan dan anaisis data adaah anaisis isi ( content analisis ). Dengan 

menggunakan langkah-langkahnya, yaitu:  

1. Menentukan permasalahan 

2. Menyususn kerangka pemikiran (conseptual atau theoritical framework).  

3. Menyusun perangkat metodologi. Yang terdiri dari rangkain metode yang 

mencakup hal-hal berikut : 

a. Menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi 

konsep. 

b. Menentukan universe atau populasi yang akan diteliti serta 

sebagaimana pengambilan sampelnya. 

c. Menentukan metode pengumpulan data dengan membuat. 

d. Peneliti menentukan metode analisis. 



4. Anaisis data. 

5. Interpretasi data (Burhan Bungin, 2011:193-196) 

 


