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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bercorak library, yakni menunjukkan 

bahwa semua data murni berasal dari sumber-sumber tertulis. Karena yang menjadi objek 

kajian dan penelitian dalam tulisan ini adalah ayat Al-Qur’an maka sudah semestinya 

pendekatan yang digunakan adalah ilmu tafsir, dan dalam ilmu tafsir di kenal beberapa corak 

dan metode penulisan. 

Sebagaimana yang dikemukakan al-Farmawi ada empat corak dalam penafsiran al-

qur’an. Yaitu metode tahlili,
79

 metode ijmali,
80

 metode muqarin,
81

 dan metode mawdhu’i.
82

 

Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode mawdhu’i, Karena menurut 

hemat penulis metode inilah yang paling tepat, untuk mengkaji konsep-konsep Al-Qur’an 

tentang suatu masalah ,dam untuk mengungkap makna-makna atau pesan-pesan yang tersirat 

yang di sampaikan dalam al-qur’an guna mendapatkan jawaban yang utuh dan komprehensif.

                                                           
79Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang bermksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an 

dari seluruh aspeknya. 
80Metode ijmali adalah penafsiran Al-Qur’an berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat perayat dengan 

suatu urayan yang ringkas dan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi dengan baik 

oleh masyarakat awam maupun kaum intelektual. Contohnya kitab tafsir jalalain karangan jalal al-din al 

mahalli dan al-suyuti. 
81Adalah menafsirkan sekelompok ayat-ayat Al-Qur’an atau suatu surat tertentu dengan cara 

membandingkan antara ayat dengan ayat, atau anatara ayat dengan hadis, atau anatara pendapat-pendapat 

para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan itu. 
82Metode mawdhu’I adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur’an tentang suatu masalah 

tertentu  dengan jalan menghimpun seluruh ayat-ayat yang dimaksud lalu menganalisisnya lewat ilmu-

ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh 

dari Al-Qur’an tentang masalah tersebut. 
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Mengaplikasikan Metode Maudhu’i ini yakni dengan cara menghimpun ayat-ayat 

yang menjadi kajian, kemudian dirumuskan dalam kerangka yang sempurna. Di antaranya 

dengan mencantumkan munasabat dan asbabul nuzul serta menghimpun beberapa penjelasan 

dan pendapat mufassir atau intelektual lainnya. Yang pada akhirnya penelitian ini diharapkan 

memberikan suatu kajian utuh dengan ditinjau dari perspektif al-qur’an. 

 

B. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengumpulkan, menganalisa dari 

pendapat ahli tafsir atau pemaparan tentang pendapat ahli tafsir tentang doa Nabi Ibrahim 

terhadap pendidikan anak. 

 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi dua kategori, yaitu data 

primer dan sekunder. Penggunaan data primer merujuk pada alqur’an dan kitab Tafsir. 

Sedangkan data sekunder peneliti merujuk pada buku-buku dan literatur lain yang berkaitan 

dengan isu-isu yang dibicarakan pada pembahasan ini.  

Adapun yang menjadi sumber utama dalam kajian ini adalah yang menyangkut 

langsung dengan al-qur’an, yaitu mushaf yang digunakan adalah cetakan Departemen 

Agama dan kitab-kitab Tafsir  yang di anggap memilki representif. Seperti, Tafsir al-

qur’an karangan Abul Fida’, Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-

Bushrawi ad-Dimasyqi atau yang dikenal Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir karangan 

Syeikh Wahbah Az-Zuhaily, Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, Tafsir Al-

Misbah karangan Prof. DR. Quraish
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 Shihab, MA, selain Kitab-kitab tersebut tentunya banyak lagi buku-buku dan sumber 

literatur lainnya yang digunakan yang memilki relevansi dengan temakajian ini.  

Sedangkan yang menjadi sumber data kedua (Data sekunder) atau pendukung berupa 

tulisan tokoh atau orang lain yang secara langsung dan tidak langsung membahas doa nabi 

ibrahim terhadap pendidikan anak serta buku-buku yang relevan dengan tema yang dibahas 

dalam thesis ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah menelusuri dan meneliti dari beberapa kitab dan literatur lain maka seluruh 

data diperoleh dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung, kemudian disusun secara 

sistematis dan diskriptif. Sehingga, menjadi kesatuan yang utuh, dan dipaparkan dengan 

lengkap terkait dengan pembahasan ini, serta disertai dengan keterangan-keterangan yang 

dikutip dari kitab atau buku-buku yang relevan.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk lebih lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka data yang telah 

diklasifikasikan di analisa dengan pola penafsiran Tafsir Maudhu’i. Untuk menghasilkan 

pembahasan yang sinkron dan relevan maka di susun langkah-langkah Tafsir Maudhu’i 

sebagaimana berikut: 

a) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik), yaitu DO’A DALAM AL-QUR’AN 

(STUDY ANALISIS TERHADAP DO’A NABI IBRAHIM TENTANG PENDIDIKAN 

ANAK) 
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b) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu surah Ibrahim ayat 

37-41 dan surah Ash-Shaffat ayat 99-113. 

c) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang 

asbabun nuzul-nya, berdasarkan ketetapan dalam Al-Qur’an dapat kita lihat bahwa Surat 

Ibrahim terlebih dahulu, dari pada surat Ash-Shaffat.  

d) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing; 

e) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. 

f) Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.  

g) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun 

ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan 

antara yang ‘am (umum) dan yang khash (khusus), mutlaq dan muqayyad (terikat), 

atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu 

muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan, maka dari itu tesis yang berjudul DO’A 

DALAM AL-QUR’AN (STUDY ANALISIS TERHADAP DO’A NABI IBRAHIM 

TENTANG PENDIDIKAN ANAK)yang pada akhirnya penilitian ini diharapkan 

memberikan suatu kajian utuh dengan ditinjau dari perspektif al-Qur’an. 

 

 

 


