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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah 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).
150

 

Hal yang mendasari untuk pemilihan jenis penelitian kepustakaan ini 

adalah karena pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis hanya 

dapat dijawab melalui 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. 

2. Sifat Penelitian 

       Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif,  yaitu menggambarkan 

penelitiannya terhadap objek yang diteliti dengan jelas dan sistematis. 

Penelitian dengan sifat deskriptif ini bertujuan agar dapat menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok 
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tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada atau tidak adanya 

hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. 

3. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni content 

analysis (analisis isi buku), karena dalam penelitian ini membahas secara 

mendalam penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tentang jabatan dalam 

Alquran. Content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media 

massa. Penelitian ini akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang gaya 

bahasa buku, kecenderungan isi buku, tata tulis, lay-out, ilustrasi dan 

lainnya. 

 

B. Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data penelitian ini didapatkan dari pustaka, maksudnya 

jenis data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang ada 

relevensinya dengan permasalahan dari judul di atas, sumber data tersebut 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

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. Data primer diambil langsung 
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dari subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni 

menggunakan buku karangan Hamka, yaitu Tafsir al-Azhar.   

2. Sumber Data Sekunder 

       Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-

buku atau pun tulisan-tulisan orang lain yang memiliki keterkaitan dengan 

pembahasan yang dikaji oleh penulis. Di antaranya adalah Shāhih al-

Bukhāriy,Fathul Bāri Syarah Shāhih al-Bukharīy, Riyādhush Shālihīn, 

Akhlāq al-Muslim: ‘Alāqatuhū bi al-Mujtama’, Mukhtasar Minhajul 

Qashidin,Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Taisīr al-Karim 

ar-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān, at-Tafsīrul-Munir: Fil ‘Aqidah 

wasy-Syarī’ah wal Manhaj, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan 

Keserasian al-Qur’an,Renungan Iman dalam Surat Yusuf, Pengisian 

Jabatan Presiden,Kenang-Kenangan Hidup,Ayah..., dan sumber-sumber 

sekunder lainnya yang terkait dengan pembahasan yang akan penulis kaji. 

 

C. Teknik Analisa Data 

       Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data 

penelitian.
151

 Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai usaha sadar 

untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur 

yang terstandar.
152
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Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat 

maudhu’iy, maka untuk mengumpulkan data dari sumber-sumbernya, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mengumpulkan 

bahan tertulis seperti berita  di  media,  notulen-notulen rapat,  surat menyurat 

dan laporan-laporan untuk mencari informasi   yang   diperlukan
153

.   

Seperti yang telah dikemukakan di atas, metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah maudhu’iy, dengan merincikan melalui tujuh langkah 

oleh al-Farmawi dalam bukunya. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji secara 

maudhu’iy (tematik).
154

 Penulis menetapkan tema yang diangkat yaitu 

tentang jabatan dalam Alquran yang akan dikaji secara maudhu’iy 

(tematik). 

b. Melacak dan menghimpun
155

 ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah 

yang telah ditetapkan, ayat Makkiyyah dan Madaniyyah.
156

 

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

turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat 

(asbāb al-nuzūl).
157
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d. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebutdi dalam masing-

masing suratnya.
158

 

e. Menyusun tema bahasan didalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna 

dan utuh (outline).
159

 

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis agar uraiannya menjadi lebih jelas 

dan lebih sempurna.
160

 

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

cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa, 

mengkompromikan antara pengertian yang ‘am dan yang khash, 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.
161

 

       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
162

. Proses analisis data merupakan proses memilih dari beberapa 

sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan. 

Analisis data diperlukan agar penulis dapat mengembangkan kategori 

dan sebagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang 
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mendasar dan memberi gambaran apa adanya. Metode ini penulis gunakan 

untuk mengungkap pemikiran Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat 

tentang jabatan. Analisis data yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah, 

analisis deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari 

kelompok subjek  yang  diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian 

hipotesis. Penulis disini dapat mendeskripsikan dan membahas penafsiran 

Hamka terhadap ayat-ayat tentang jabatan. 




