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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah menggunakan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami  

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang 

alamiyah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiyah.
1
Penelitian 

kualitatif ini menggunakan metode analisis konten. 

1. Pengertian Analisis Konten 

Jenis penelitian ini adalah kajian teks dengan menggunakan metode 

analisis konten. Definisi analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia “Analisis 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertiaan yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan”.
2
 

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. 

Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol 

                                                             
1
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coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi 

interpretasi.
3 

Metode Analisis Konten menurut Krippendorf adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengkaji teks, dokumen, atau buku untuk mengambil 

kesimpulan berdasarkan konteks penggunaannya.
4
 

Teks yang akan dianalisis adalah teks yang ada di kitab Adabul Islam Fi 

Nidzomil Usroh. Kemudian hasil dari kesimpulan analisis teks tersebut adalah 

point-point tentang peran orang tua dalam mendidik anak yang terkandung di 

dalamnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah human instrumen yaitu 

peneliti sendiri. Peneliti mengandalkan pengetahuan, ketelitian dan kekritisan 

dalam menganalisis dokumen yang diperlukan sesuai dengan permasalahan 

penelitian.
5
 

2. Desain analisis konten 

Penelitian ini menggunakan rancangan analisis isi (konten). Alasan yang 

mendukung digunakannya analisis isi sebagai dalam rancangan penelitian ini , 

karena didasarkan pada: (a) sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, (b) 

masalah yang dianalisis adalah isi teks, (c) tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan isi komunikasi dan membuat inferensi (menemukan apa 

yang dimaksud oleh data).
6
 

3. Instrumen penelitian 

                                                             
3
Andre Yuris. 2009. Berkenaan Dengan Analisis Isi (Content Analysis). Lihat di 

https://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/. Diakses pada 17 Maret 

2020. 
4
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Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Hlm. 59. 
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6
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Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif, instrumen kunci dalam 

penelitian ini adalah human instrumen(bogdan dan biklen, 1982). Artinya, bahwa 

penelitilah yang mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data, 

mengorganisasi data, memaknai data dan menyimpulkan hasil penelitian.
7
 

4. Tujuan penelitian 

Analisis isi mempunyai 2 tujuan: 

a. Menggambarkan karakteristik pesan (teks), yaitu analisis yang dipakai 

untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama tetapi dalam waktu 

yang berbeda. Analisis ini dipakai untuk menggambarkan kecenderungan 

(tren) dari suatu pesan (teks), dipakai untuk melihat pesan pada situasi 

yang berbeda, dipakai untuk melihat pesan (teks) pada khalayak (pembaca, 

pendengar atau pemirsa media yang punya karakter berbeda) yang 

berbeda, dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda yang 

biasanya ada kasus yang sama lalu ditanggapi oleh komunikator dengan 

tanggapan yang berbeda. 

b. Menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan (teks), juga dapat 

digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan (teks), 

dan juga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa pesan (isi) 

muncul dalam bentuk tertentu.
8
 

B. Sumber Data 

1. Pengertian data 

                                                             
7
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Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang 

didapatkan dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar dan 

sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tetentu.
9
 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa teks-teks di bab " بين

"اآلباء واألبناء (hubungan bapak dan anak) kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh 

dan data dari berbagai kitab-kitab salaf, buku-buku tentang peran orang tua dalam 

mendidik anak, jurnal-jurnal pendidikan, dan artikel-artikel yang berhubungan 

dengan pendidikan.  

2. Jenis-jenis sumber data 

Data-data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah menggunakan 

sumber data primer, sekunder dan tersier sebagai berikut: 

a) Sumber primer, adalah sumber langsung yang berkaitan dengan satu bab 

yaitu "بين اآلباء واألبناء" (hubungan bapak dan anak) yang isinya merupakan 

adab-adab khusus terkait dengan hubungan bapak dan anak yang ada di 

Kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh karya As-Sayyid Muhammad Alawi 

Al-Maliki Al-Hasani dan terjemahannya yaitu Etika Islam Dalam Membina 

Rumah Tanggayang mana dari bab tersebut isinya akan dibahas satu 

persatu dan diterapkan di lingkungan keluarga. 

b) Sumber sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung 

untuk memperjelas data primer yaitu Jurnal Pendidikan Agama Islam yang 

berjudul “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di 

Lingkungan Keluarga”, Jurnal Pendidikan Universitas Garut yang 
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berjudul “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap 

Pembentukan Karakter Anak”, skripsi Konsep Pendidikan Akhlak Menurut 

Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Dalam Kitab At-Tahliyah Wat 

Targhib Fi Al-Tarbiyah Wa Al-Tahdzib, skripsi “Peranan Orang Tua 

Terhadap Akhlak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”,buku 

Karakteristik Pendidikan Abuya As-Sayid Muhammad Alawi Al-Maliki, 

dan buku yang berjudul “Keberhasilan Anak Di Tangan Orang Tua”. 

c) Sumber tersier, dalam penelitian ini data tersiernya peneliti mengambil 

dari kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel dan media elektronik seperti 

internet, yang mendukung objek penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis dan pencatatan 

dengan cermat terhadap kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh. Analisis yang 

cermat terhadap kitab tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai 

hubungan antara bapak (orang tua) dan anak dan hal-hal yang terkait dengannya 

yang terdapat dalam kitab tersebut. Hasil analisis dimasukkan kedalam rubrik 

analisis sehingga diperoleh dokumen hasil penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu 

salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang 

subjek.
10
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Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari informasi dari 

catatan atau dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan masalah 

penelitian baik berupa naskah teks ataupun foto-foto yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian.
11

 

Pengumpulan data disini dimulai dari data primer yaitu teks-teks yang ada 

di kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh karya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-

Maliki Al-Hasani, kemudian mencari dari data sekunder yang berasal dari skripsi-

skripsi, Jurnal yang berjudul “Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini 

Di Lingkungan Keluarga”, Jurnal yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Dan 

Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak”, skripsi Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani Dalam Kitab At-

Tahliyah Wat Targhib Fi Al-Tarbiyah Wa Al-Tahdzib, skripsi “Peranan Orang 

Tua Terhadap Akhlak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, buku 

Karakteristik Pendidikan Abuya As-Sayid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan 

buku yang berjudul “Keberhasilan Anak Di Tangan Orang Tua”, dan data tersier 

yaitu berupa teks-teks, dokumen-dokumen dan naskah-naskah yang berhubungan 

dengan data primer dan sekunder. 

4. Teknik Analisis Data 

a. Interpretasi 

Interpretasi artinya menjelaskan atau menaksir data, sedangkan hasil 

analisis adalah data yang telah diedit, diolah, dan dianalisis dengan metode 

tertentu sehingga lebih informatif. Dengan demikian, interpretasi hasil 
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analisis data merupakan usaha untuk memaknai, menaksir, menjelaskan 

hasil olahan data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih jelas, 

bermakna dan sesuai dengan tujuan pengambilan data.
12

 

Dalam hal ini data yang ditafsirkan adalah data yang berasal dari data 

primer yaitu teks-teks yang berasal dari kitab Adabul Islam Fi Nidzomil 

Usroh karya As-Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. 

Kemudian data sekunder dan tersier adalah data yang digunakan untuk 

menafsirkan atau menambahi keterangan-keterangan yang bersifat umum 

atau global. 

Langkah/ tahapan interpretasi pada penelitian kualitatif adalah membaca 

dan membaca ulang atas setiap teks atau catatan lapangan sampai peneliti 

merasa sangat familiar/ terbiasa dengan muatannya. Dalam proses ini yang 

dilakukan adalah: 

a) Membaca konten (muatan; isi), apakah data atau informasi yang 

diperlukan sudah didapat dan apakah respon informan sudah cukup 

detil. Proses membaca juga termasuk aktivitas review terhadap data. 

Selama proses review, peneliti dapat mulai melakukan identifikasi tema 

dan membangun penjelasan atas data yang didapat. 

b) Noting quality, setelah membaca dan membaca ulang peneliti kemudian 

dapat fokus pada kualitas transkrip atau catatan penelitian yakni 

bebicara tentang kualitas data yang lebih lanjut dibahas pada bagian 

validasi data. 
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c) Mengidentifikasi pola, dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola 

data berdasarkan tema penelitian.
13

 

Data yang diinterpretasi adalah data-data yang berasal dari data primer 

yaitu kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh, kemudian dalam proses 

penginterpretasiannya didukung oleh data sekunder yaitu skripsi, jurnal dan 

buku yang mendukung data primer yang telah disebutkan di atas dan data 

tersier meliputi teks-teks, dokumen-dokumen, naskah-naskah dan kitab-

kitab yang berhubungan dengan data primer dan sekunder. 

b. Metode Deduktif 

Metode berpikir deduktif disebut juga penalaran deduktif (deductive 

reasoning) merupakan proses berpikir yang didasarkan pada pernyataan-

pernyataan yang bersifat umum ke  hal-hal yang bersifat khusus dengan 

menggunakan logika tertentu.
14

 

Dalam metode pendekatan logika hukum metode deduksi adalah 

digunakan membangun suatu argumentasi noermatif dari yang bersifat 

umum ke arah suatu kesimpulan normatif yang bersifat kasuistik.
15

 

 Cara berfikir deduktif dimulai dengan teori, dan diakhiri dengan 

fenomena atau hal khusus. Dari pengetahuan yang bersifat umum itu 

barulah kita menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Ini berarti 

bahwa dalam berfikir deduktif seseorang/ pemikir bertolak dari pernyataan 
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yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. Pengambilan kesimpulan yang bersifat deduksi disebut dengan 

silogisme atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai konklusi. 

Syllogisme disusun dari dua pernyataan atau proposisi, yaitu pernyataan 

(statement) yang menerima atau menolak suatu hal. Dua pernyataan itu 

disebut dengan premis mayor dan premis minor (premis dalam bahasa 

Latin: Premissa yang berarti dasar  argumentasi atau asumsi).
16

 

Atau juga dengan model analisis isi yang dikemukakan oleh 

Krippendorff sebagai berikut: 

1. Observasi mentah yaitu membaca keseluruhan di kitab Adabul Islam 

Fi Nidzomil Usroh. 

2. Menentukan unit (unitisasi) yaitu memisah-misahkan data yang akan 

dianalisis. Dalam hal ini memisah-misahkan bab-bab yang ada di 

kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh. 

3. Menetapkan data yang akan dianalisis (sampling). Cara penetapan 

sampel dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan pada butir 

sumber data. 

4. Membuat catatan (recording) terhadap data yang telah ditetapkan 

untuk dianalisis yaitu teks bab bain al aaba’ wa al abana’ (hubungan 

antara bapak dan anak). 
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5. Mereduksi data. Peneliti akan memilah dan memilih (mereduksi) data 

yang relevan untuk dianalisis dan data yang kurang relevan untuk 

dianalisis. 

6. Membuat inferensi (menemukan apa yang dimaksud oleh data) 

terhadap data yang telah diidentifikasi. 

7. Melakukan analisis dengan cara menentukan wujud peran orang tua 

dalam kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh, mengklasifikasi 

(membuat kategori) wujud peran orang tua dalam kitab Adabul Islam 

Fi Nidzomil Usroh, menjelaskan wujud peran orang tua dalam kitab 

Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh. 

8. Melakukan validasi, yakni apabila langkah pada butir 1 s.d 7 masih 

belum atau kurang memadai, maka peneliti melakukan kaji ulang dari 

tahapan pada butir 1 s.d 7 sampai ditemukan suatu pemaknaan yang 

benar.
17

 

Dalam metode ini peneliti memaparkan berbagai fenomena, masalah dan 

problematika yang terjadi di sekitar kita diantaranya ada banyak kenakalan-

kenakalan anak dan remaja yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. 

Kemudian peneliti merumuskan masalah bahwa bagaimana konsep dasar 

orang tua dalam kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh, bagaimana peranan 

orang tua perspektif As Sayyid Muhammad dalam kitab Adabul Islam Fi 

Nidzomil Usroh, bagaimana tahapan kewajiban orang tua sesuai fase 

perkembangan anak dalam perspektif kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usroh 
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di lingkungan keluarga sehingga dari jawaban rumusan masalah tersebut 

bisa dijadikan sebagai alat untuk mencegah dari berbagai masalah dan 

problematika yang terjadi di sekitar kita. 

Ketika sudah diketahui berbagai penyebab dan faktor dari masalah dan 

problematika di atas maka peneliti berusaha mencari jawaban dan solusi 

yang ada di Kitab Adabul Islam Fi Nidzomil Usrohdan kitab-kitab, surat 

kabar, artikel, jurnal, majalah sebagai pendukung untuk supaya diterapkan 

dan dijelaskan disetiap kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan 

peristiwa-peristiwa diatas tentang apa dan bagaimana peranan orang tua 

dalam mendidik anak-anaknya dan pengimplementasiannya di lingkungan 

keluarga. 

 


