
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka 

(library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya  

sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa 

catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 

2008: 30).  

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode 

analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, 

objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai nilai-nilai pendidikan 

ṭahārah yang terdapat dalam kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn. Pendekatan kualitatif 

yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. 

B. Sumber Data 

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam 

yang akan dipaparkan sebagai berikut:  

1. Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah 
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Kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn karya al-Ghazali, terjemahan Abdul Malik 

Karim Amrullah.  

2. Sumber sekunder adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap 

bagi sumber primer. Dalam penelitian ini sumber sekunder berupa buku-

buku sebagai berikut:  

a. Buku Fikih Thaharah: Pembahasan dari kitab Fath Dzi Jalal Wa Al-

Ikram, karya Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin. 

b. Buku Fiqih Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji, karya 

Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas. 

c. Buku Trilogi Islam: Islam, Iman dan Ihsan, karya Sachiko Murata dan 

William C. Chittick. 

d. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, karya M. 

Quraish Shihab. 

e. Buku Panduan Lengkap Tazkiyatun Nafs, karya Yahya ibn Hamzah. 

f. Buku Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam, Karya Dr. Ahmad Syauqi 

al Fanjari. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah 

dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari 

data-data kepustakaan yang substansinya membutukan tindakan pengolahan 

secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa 

disertai uji empirik (Muhadjir, 1998: 159). Data yang disajikan adalah data 
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yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan 

sistematis (Muhadjir, 1998: 29). Pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku tentang nilai, 

pendidikan dan ṭahārah. Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta 

diolah supaya ringkas dan sistematis. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data 

penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah ke dalam kerangka kerja 

sederhana (Zed, 2004: 70). Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis 

untuk mendapatkan informasi, namun terlebih dahulu data tersebut diseleksi 

atas dasar reliabilitasnya (Mantra, 2008: 123).  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisi data berupa analisis 

isi (content analysis). Analisis isi merupakn analis ilmiah tentang isi pesan 

suatu data (Muhadjir, 1998: 49) 

Jadi, sebagai bahan analisis dan komparatif terhadap pemikiran al-

Gazali tentang ṭahārah adalah data sekunder, sehingga dapat diketahui 

makna, kedudukan dan hubungan ṭahārah dengan nilai-nilai pendidikan. 


