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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian 

kepustakaan merupakan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan 

data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut,
60

 serta 

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 dikenal beberapa corak dan metode penulisan. 

Sebagaimana yang di kemukakan al-Farmawi ada empat corak dalam 

penafsiran al-Qur’an. Yaitu metode Maudhu’i,
61

 metode Tahlili,
62

 metode Ijmali,
63

 

dan metode Muqaran.
64

 Dan metode yang dipilih dalam penulisn kajian ini adalah 

metode Maudhu’i. Menurut penulis metode inilah yang tepat untuk mengkaji 

konsep, menganalisa suatu masalah dan untuk 
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Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 

hlm. 3. 
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Metode Maudhu’i adalah metode penelitian tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur’an 

tentang suatu masalah tertentu dengan jalan menghimpun seluruh ayat yang dimaksud kemudian 

dianalisa melalui ilmu-ilmu penafsiran yang relevan dengan masalah yang dibahas, yang kemudian 

menghasilkan suatu konsep terhadap masalah tersebut.  
62

Metode Tahlili adalah metode penelitian tafsir untuk menjelaskan maksud kandungan ayat 

al-Qur’an dari seluruh aspeknya. 
63

Metode Ijmali adalah metede penelitian tafsir berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat 

perayat dengan uraian ringkas dan bahasa yang sederhana sehingga dapat di fahami masyarakat awam 

dan buka intelektual saja. 
64

Metode Muqaran adalah metode penelitian tafsir dengan mengelompokkan ayat tertentu 

sebagai kajian yang kemudian dibandingkan dengan ayat lainnya, baik itu antara ayat dengan ayat, 

antara ayat dengan Hadist, atau antara pendapat mufassirdengan mufassir lainnya dan menunjukkan sisi 

perbedaannya dan objek kajiannya.  
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 mengungkapkan makna-makna atau pesan-pesan yang tersirat yang 

disampaikan dalam al-Qur’an guna mendapatkan jawaban yang utuh dan 

komprehensif. 

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 asbab al-Nuzul 

ayat 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. 

Penggunaan metode secara baik dan tepat merupakan langkah menuju 

keberhasilan menyelesaikan permasalahan, karena metode adalah cara bertindak 

agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara baik, terarah dan dapat mencapai 

hasil yang optimal.
65

 

B. Sumber Data 

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencari 

data dari berbagai macam buku, kitab dan lain-lain untuk diklasifikasikan menurut 

materi yang di bahas. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk paper. 

Paper adalah sumber data yang  menyajikan tanda-tanda berupa huruf. Artinya, 

dokumen atau literatur yang berupa karya  ilmiah, baik buku, makalah, artikel, dan 

lain-lain.
66
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Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi dua kategori, 

yaitu data primer dan sekunder. Penggunaan data primer merujuk pada al-Qur’an 

dan kitab Tafsīr. Sedangkan pengguaan data sekunder peneliti merujuk pada 

buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan isu-isu yang dibicarakan pada 

pembahasan ini. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab tafsir 

klasik maupun kontemporer dan buku-buku atau literatur lain yang berkaitan 

dengan tema penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari 

dari dua jenis, yaitu : 

1. Data Primer 

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 Tafsīr yang dianggap memiliki 

representatif. Seperti, Tafsir al-Qur’an al-Azim karya Ibnu Katsir Tafsir al-

Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsīr Adhwā’  al-Bayān karya 

Asy-Syanqithi, Tafsir Fi Zilal al-Qur’an karya Sayyid Quthb, Selain Kitab-

kitab tersebut tentunya banyak lagi buku-buku dan sumber literatur lainnya 

yang diigunakan yang memiliki relevansi dengan tema kajian ini. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperlukan untuk menambah wawasan dalam 

melakukan penelitian. Dan yang menjadi sumber sekunder atau rujukan utama 

lainya adalah seperti Mu’jam Mufradat li al-Fazd al-Qur’an karya Raghib al-

Asfahani, Kamus Lisan al-Arab karya Ibn
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 Manzur, dan juga kamus al-Munawwir karya Ahmad Warson al-

Munawwir. Sedangkan untuk penelusuran terhadap term-term yang berkaitan 

dengan tema ini penulis merujuk kepada kitab Mu’jam Mufahras li al-Fazd al-

Qur’an karya Muhammad Fuad abdul Baqi. Serta buku-buku, jurnal, dan 

artikel lainnya yang memiliki pembahasan yang relevan dengan kajian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data 

Dari data-data yang terkumpul melalui teknik tersebut di atas, maka 

selanjutnya dalam menganalisa data tersebut peneliti menggunakan teknik analisa 

data kualitatif dengan metode sebagai berikut: 

1. Analisis isi : menggali keaslian teks atau melakukan pengumpulan data dan 

informasi untuk mengetahui kelengkapan atau keaslian teks tersbut.
67

 

A. Deskriptif : menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak sebagaimana adanya. Yaitu menuturkan atau menafsirkan 

data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variable dan fenomena yang 

terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.
68
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