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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian.   

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomina tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. Beberapa diskripsi digunakan 

untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada 

kesimpulan.
50

 

Sesuai dengan fokus penelitian, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan diskriptif kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library 

research) yakni bersifat statemen dan pernyataan serta opsi-opsi yang 

dikemukakan oleh cendikiawan sebelumnya.
51

 Maksudnya adalah kegiatan 

mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan. Oleh 

karena itu penelitian ini merupakan telaah atau kajian pustaka yang merupakan 

data verbal, hal ini dilakukan dengan cara menulis, mengedit, 

mengklasifikasikan dan mengkajinya. 
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2. Sumber Data.  

Karena penulis ini menggunakan metode library research maka 

diambil data dari berbagai sumber sebagai berikut: 

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang langsung 

berkaitan dengan objek riset, yakni Hadis Arba’in an-Nawawi 

b. Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi 

pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku yang dapat 

melengkapi data-data primer di atas. Antara lain: al-Qur’an dan 

terjemahan, artikel, tulisan ilmiah dan buku-buku lain yang berhubungan 

dengan pembahasan skripsi ini..
52

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan 

operasional agar tindakan penelitian masuk pada penelitian yang sebenarnya. 

Data yang digali pada penelitian ini adalah data-data mengenai nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam Hadis Arbain an-Nawawi. Dalam hal ini metode 

yang digunakan dokumentasi, metode dokumentasi biasa digunakan untuk 

menggali data kualitatif yang biasanya didokumentasikan untuk mendukung 

kelengkapan penelitian. Moleong berpendapat bahwa dokumen juga 

digunakan sebagai sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, 

menafsirkan dan bahkan meramalkan.
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Alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan 

data, dengan tujuan untuk menggali dan mendapatkan data dokumen berupa 

karya langsung Imam an-Nawawi, buku-buku ilmiah lainnya, ensiklopedi dan 

kamus yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak. 

4. Teknik Analisis Data. 

Penulis menggunakkan teknik analisis isi (content analysis). Teknik 

analisis ini merupakan kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau 

dokumen, juga merupakan teknik untuk menemukan karakterisitik pesan, 

yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis.
54

 Untuk 

mempermudah memecahkan masalah yang telah dirumuskan, penulis 

mencoba menganalisis secara kritis dan konstruktif Pendidikan Akhlak dalam 

Hadis Arbain an-Nawawi. 
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