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BAB III 

Metodologi Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan 

koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian 

lapangan (field research).65 Oleh karena itu, data-data dalam penelitian ini 

sepenuhnya merupakan bahan yang diambil dari pustaka tertulis baik berupa 

buku, laporan hasil penelitian, makalah, jurnal ilmiah dan hal lainya. 

Adapun hal yang menjadi dasar kenapa penulis memilih jenis penelitian 

kepustakaan adalah, karena jawaban rumusan masalah dari tesis ini hanya dapat 

penulis temukan dengan melakukan penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian 

kepustakaan dapat digunakan sebagai penelitian pendahuluan untuk dapat 

memahami secara lebih mendalam berbagai penomena baru yang muncul dan 

berkembang di tengah masyarakat.66 

 

 

 

 

 

 

                                                             
       65 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis & Disertasi), 

(Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2014), hlm. 48. 

       66 Tim Penyusun, Buku Pedoman IAIN Imam Bonjol Padang (Pedoman Akademik, Pedoman 

Kemahasiswaan, dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah) 2015/2016, (Padang: IAIN Imam Bonjol 

Padang, 2015), hlm. 74. 
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B. Sumber Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh dari sumber pertama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi 

maupun penggunaan instrumen pengukuran yang   khusus dirancang sesuai 

dengan tujuannya.
67

 Data primer dari penelitian ini diambil langsung dari subyek 

penelitian yakni menggunakan: 

a. al-Qur’a>n al-kari>m dan tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m karya al-Ima>m ibnu 

Katsi>r, (Al-Riya>dh, Maktabatu Da>ri al-Sala>m dan Dimasq, Maktabatu 

Da>r al-Fihai, cet. 2, 1998M/1418H) 

Ada beberapa alasan penulis menjadikan kitab tafsi>r Ibnu Katsi>r sebagai 

sumber data primer yaitu sebagai berikut: 

1) Tafsi>r Ibnu Katsi>r merupakan salah satu dari bentuk tafsi>r bi al-

ma‟tsur, maksudnya adalah mentafsirkan ayat-ayat al-Qur’a>n 

dengan ayat yang lain atau dengan hadis Nabi shalla>lla>hu’alaihi 

wasallam  atau dengan perkataan sahabat radhialla>hu’anhum 

ajma’i>n. 

2) Bahwa tingkat keterkenalan tafsi>r ini adalah setelah tafsi>r Ima>m al-

Thabari menurut ulama zaman sekarang. 

3) Redaksi bahasanya sangat mudah dipahami, tidak terlalu panjang 

dan membosankan atau terlalu pendek dan menyulitkan 

pemahaman. 

                                                             
      

67
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, hlm. 36. 
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4) Kemudian metode beliau menafsirkan ayat dengan ayat, dan 

menyebutkan ayat yang berkaitan dan sesuai dengan ayat yang 

sedang ditafsirkan, kemudian melengkapinya dengan hadis-hadis 

yang berhubugan dengan tema ayat, sebagaimana terkadang beliau 

juga meletakkan sanad-sanad dari hadis tersebut. 

5) Tafsi>r Ibnu Katsi>r lebih mudah bagi kebanyakan orang terutama bagi 

pemula, dan di dalamnya juga terdapat faedah-faedah yang teramat besar 

bagi para ulama dan penuntut ilmu. 

Ima>m Al-Shuyuthi Rahimahulla>h berkata tentang kitab tafsi>r ini: 

 .مل  ؤاف ع ى منطه مث ه
"Tidak ada orang yang hidup di zamannya mengarang sepadan dengan 

Tafsirnya."
68

 

 

b. Kitab: Luba>bu Al-Nuqu>li Fi> Asba>bi al-Nuzu>li, Ima>m Jala>luddi>n al-

Assuyu>thi, (Bairu>t, Leba>nu>n, Da>ru al-Kita>b al-’Ara>bi, 2016M/1426H) 

dan kitab: Asba>bu al-Nuzu>l, KH. Qamaruddin Shaleh, HAA. Dahlan & 

Prof. Dr. M.D. Dahlan, (Bandung, CV. Diponegoro, 1992M). 

Karena untuk melacak dan menentukan ayat al-Qura>n yang melegitimasi 

pendapat ‘Umar bin Khattha>b dengan yang tidak maka dilihat dari sisi 

asba>bu al-nuzu>l (sebab turunnya sebuah ayat) dari ayat tersebut. Maka 

dari itu penulis menjadikan buku asba>bu al-nuzu>l merupakan bagian dari 

sumber data primer. 

 

 

                                                             
68

 Muhammad „Ali al-Shabuni, Mukhtshar Tafsiri ibnu Katsiri, (Dar al-Qur‟an al-Karim, 

Bairut, libanon) cet.ke-7, 1402H/1981M, 1/7. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sedangkan yang menjadi data sekunder yang akan digali dalam penelitian 

ini adalah buku-buku ataupun tulisan-tulisan orang lain, seperti: literatur-literatur 

tentang al-Qur’a>n terutama kitab-kitab tafsi>r al-Qur’a >n seperti tafsi>r Ima>m al-

Qurthubiy
69

, tafsi>r al-mukhtar al-syinqitiy adhwa>u al-baya>n
70

, tafsi>r Ima>m al-

Sa’di
71

, Tarsi>r al-Fairus Abadi
72

, tafsi>r al-Misba>h
73

, dan kitab-kitab Ulu>mu al-

Qur’a >n, seperti asba>bu al nuzu>l A. Mudjab Mahalli
74

,  laporan hasil penelitian, 

makalah, jurnal ilmiah dan sumber-sumber sekunder lainnya yang terkait dengan 

pembahasan yang akan penulis kaji. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat 

penting dalam sebuah penelitian. Karena teknik pengumpulan data yang baik dan 

benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan juga 

sebaliknya. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menetapkan masalah al-Qur’a>n yang akan dikaji secara maudu‟i 

(tematik). Yaitu: Studi analisis terhadap ayat al-Qur’a>n yang melegitimasi 

pendapat ‘Umar bin Khattha>b. 

                                                             
69 Ima>m al-Qurthubiy, Tafsi>r al-Qurthubiy, alih bahasa Ahmad Kha>tib, Cet. 2, jil 12 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) 
70 Muhammad al-ami>n bin muhammad al-mukhta>r al-syinqitiy, adhwau al-baya>ni Fi>> 

idho>hi al-qur’a>n bi al-qur’a>n, (Bairu>t, Libano>n, Da>ru al-Fika>r, 1415H/1995M) 
71 Abdu al-Rahma>n Nashir as- Sa’di, Taisi>r al-Kari>m ar-Rahma>n, (Muassasah Al-

Risa>lah, 1420) 
72 Al-Fairu>z Abadi, Tanwi>rul Miqbas Fi Tafsi>r Ibni> Abba>s, (Libanon: Da>r Kutu>b Al-

Ilmiyah)  
73 M. Quraish Shihab,  Tafsi>r Al-Misba>h Volume 11, Cet 7, (Jakarta: Lentera Hati, 

2007) 
74 A.Mudjab Mahalli, Asba>bu al-Nuzu>l (studi Pendalaman Alquran), Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2002) 
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2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang turun disebabkan oleh ‘Umar 

bin Khattha>b secara umum baik itu berupa pertanyaan atau usulan yang 

disampaikan kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam melalui dua buku 

Asba>bu al-Nuzu>l pertama, Luba>bu Al-Nuqu>li Fi> Asba>bi al-Nuzu>li, Ima>m 

Jala>luddi>n al-Assuyu>thi, (Bairu>t, Leba>nu>n, Da>ru al-Kita>b al-’Ara>bi, 

2016M/1426H) dan kedua, Asba>bu al-Nuzu>l, KH. Qamaruddin Shaleh, HAA. 

Dahlan & Prof. Dr. M.D. Dahlan, (Bandung, CV. Diponegoro, 1992M). 

Dengan berlandaskan buku rujukan di atas, maka penulis menemukan 

bahwa ayat al-Qur’a>n yang turun disebabkan khusus oleh sahabat yang mulia 

‘Umar bin al-Khattha>b baik itu berupa usulan atau saran, pertanyaan maupun 

keselarasan pemikiran dari beliau itu sanggatlah banyak hingga mencapai 46 ayat 

yang tersebar dalam 17 surat sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini, akan 

tetapi urutan ini tidak berdasarkan sejarah turunnya melainkan dengan sistimatika 

al-Qur’a>n yang ada dewasa ini. 
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Tabel I.1  Ayat-Ayat yang Turun disebabkan oleh Sahabat ‘Umar 

bin al-Khattha>b 

 

 

 

 

No Surat Nama Surat Nomor Ayat Jumlah 

2 Al- Baqarah 97 - 98, 125, 187, 219, 223 6 Ayat 

3 Ali- ‘Imra>n 144, 165 2 Ayat 

4 Al-Nisa> 43, 65, 83, 176 4 Ayat 

5 Al- Ma>idah 90 – 91 2 Ayat 

8 Al-Anfa>l 5, 67 – 68 3 Ayat 

9 Al-Taubah 84 1 Ayat 

23 Al-Mu'minu>n 12 – 14, 19 4 Ayat 

24 Al-Nu>r 16, 27, 31, 58 4 Ayat 

33 Al-Ahza>b 28 - 29, 33, 53, 59 5 Ayat 

35 Fa>thir 8 1 Ayat 

46 Al-Ahqa>f 11 1 Ayat 

49 Al-Hujura>t 1 – 5 5 Ayat 

56 Al-Wa>qia’h 13, 19, 39 – 40 4 Ayat 

60 Al-Mumtahanah 10 1 Ayat 

63 Al-Muna>fiku>n 6 1 Ayat 

66 Al-Tahri>m 5 1 Ayat 

76 Al-Insa>n 20 1 Ayat 
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3. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang memiliki Asba>bu al-Nuzu>l 

yang berkaitan langsung dengan legitimasi pendapat „Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu. Dan ayat-ayat yang khusus tentang hal itu berjumlah 13 ayat, 

yang tersebar dalam 7 surat sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini, dan juga 

tidak berurutan dengan berdasarkan sejarah turunnya melainkan dengan 

sistimatika al-Qur’a>n yang ada dewasa ini. 

Tabel I.2 Ayat-Ayat yang Akan Diteliti  

 

 

 

 

 

 

No Surat Nama Surat Nomor Ayat Jumlah 

2 Al- Baqarah 97 – 98, 125, 219 4 Ayat 

4 Al-Nisa> 43 1 Ayat 

5 Al- Ma>idah 90 – 91 2 Ayat 

8 Al-Anfa>l 67 – 68 2 Ayat 

9 At-Taubah 84 1 Ayat 

33 Al-Ahza>b 53, 59 2 Ayat 

66 Al-Tahri>m 5 1 Ayat 
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D. Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, mengambil, menghimpun atau menjaring data dari sebuah 

penelitian. Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang 

terstandar.
75

  

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan yang bersifat maudhu>’i, maka dari itu untuk 

mengumpulkan data dari sumber-sumbernya, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan merincikan melalui tujuh langkah 

sebagaimana yang disampaikan oleh al-Farmawi dalam bukunya. Langkah-

langkah tersebut adalah sebagai berikut yaitu: 

a. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur’a>n yang akan dikaji secara 

maudhu>’i (tematik). 

b. Melacak dan menghimpun
76

 ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah 

yang telah ditetapkan, ayat Makiyah dan Mada>niyah. 

c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut berdasarkan kronologi masa 

turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat 

(Asba>bu al-Nuzu>l) 

 

                                                             
       

75
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. 10 (Edisi Revisi 

III), (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 222. 
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 Muhammad Fuad al-Baqi, al-Mu‟jam al-Mufahras li Alfa>zh al-qur’a>n al-kari>m 
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d. Mengetahui korelasi (muna>sabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-

masing suratnya. 

e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, 

sempurna dan utuh (outline). 

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis agar uraiannya menjadi lebih jelas 

dan lebih sempurna. 

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan 

cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa, 

mengkompromikan antara pengertian yang ‘a>m dan yang kha>sh, antara 

muthlaq dan muqayyad, mengsinkronkan ayat-ayat yang kelihatannya 

kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua 

bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan 

pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang tidak tepat.
77

 

Setelah melihat langkah-langkah yang disampaikan oleh al-Farmawi maka 

penulis akan merincikan bagaimana langkah-langkah penulis dalam penelitian ini. 

Pertama, penulis menetapkan tema yang diangkat yaitu tentang: “Studi analisis 

terhadap ayat al-Qur’a>n yang melegitimasi pendapat „Umar bin al-Khatthab 

radhialla>hu’anhu‛ yang akan dikaji secara maudhu>’i (tematik). 

Kedua, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang turun disebabkan oleh ‘Umar 

bin Khattha>b secara umum baik itu berupa pertanyaan atau usulan yang 

disampaikan kepada Rasu>lulla>h shalla>lla>hu’alaihi wasallam.  

                                                             
       

77
‟Abdu. al-Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al- Maudhu„iy: Dirasah Manhajiah 

Maudhu‟iyah, alih bahasa Suryan A. Jamrah, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal 

45-46. 
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Dengan mengacu kepada dua buku di bawah ini: 

1. Luba>bu Al-Nuqu>li Fi> Asba>bi al-Nuzu>li, Ima>m Jala>luddi>n al-Assuyu>thi,  

    (Bairu>t, Leba>nu>n, Da>ru al-Kita>b al-’Ara>bi, 2016M/1426H) 

2. Asba>bu al-nuzu>l, KH. Qamaruddin Shaleh, HAA. Dahlan & Prof.  

     Dr. M.D. Dahlan, (Bandung, CV. Diponegoro, 1992M) 

Kemudian menyusun ayat-ayat tersebut berdasarkan urutan al-Qur’a>n pada 

umumnya serta memberikan jumlah ayat dari setiap surat yang terpilih. 

Ketiga, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang memiliki Asba>bu al-Nuzu>l yang 

berkaitan langsung dengan legitimasi pendapat „Umar bin al-Khattha>b 

radhialla>hu’anhu, dengan mengacu kepada dua kitab di atas, serta menyusun ayat-

ayat tersebut berdasarkan urutan al-Qur’a>n pada umumnya serta memberikan 

jumlah ayat dari setiap surat yang terpilih. 

Keempat, menafsirkan ayat-ayat tersebut secara rinci insya> Alla>h, dengan merujuk 

kepada kitab-kitab tafsi>r para alama dan kitab-kitab yang terkait dengan 

penelitian. 

Kelima, menyusun tema dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat yang 

melegitimasi pendapat „Umar bin al-Khattha>b radhialla>hu’anhu. 

Keenam, menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, 

sempurna dan utuh (outline). 

Ketujuh, memperkaya pembahasan dengan hadis, perkataan sahabat, ulama agar 

uraiannya menjadi lebih jelas dan lebih sempurna. 
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Analisis data yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian 

dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah 

dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi
78

. 
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 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2014), hlm. 175-176. 


