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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari

bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran75. Metode dapat diartikan sebagai

prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah- langkah yang sistematis76.

Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai upaya kegiatan menyusun

pengetahuan ( knowledge) atau membangun suatu ilmu ( science) dengan

menggunakan metode dan teknik tertentu menurut prosedur sistematis. Jadi metode

penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang

digunakan dalam penelitian77.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yakni:

A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan

(Library Research), yaitu penelitian kepustakaan, dimana sumber data berasal

dari pustaka, seperti buku-buku artikel, majalah, koran dan sebagainya78.

75 Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 1V, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000, hal. 5.
76 Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal.25.
77 Ibid., hal.30.
78 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 6.
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2. Sifat Penelitian

Sifat  penelitian  ini  yakni  bersifat  deskriptif,  yaitu  menyajikan  data

secara sistematik sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan79.

Penelitian deskriptif mengeksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan

untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang

berlaku atas dasar data yang telah diperoleh. Penulis disini, berusaha

menggambarkan kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  pada  objek  tertentu

secara  jelas  dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan, disajikan dengan

narasi atau kata-kata yang mudah untuk difahami80.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni content

analysis, karena  dalam  penelitian  ini  membahas  secara  mendalam

penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat-ayat perang dalam al-Qur’ân. Content

analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi

suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa81.

79 Ibid., hal. 75.
80 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya, Bumi Aksara, Jakarta,
2003, hal. 14.
81 Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia, Bandung,
2009, hal. 165.
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B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat

diperoleh82. Sumber data ini dari data pustaka yakni jenis data yang diperoleh

dari buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevensinya dengan permasalahan

dari judul diatas yang terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  sumber  pertama

melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview,

observasi   maupun   penggunaan   instrumen   pengukuran   yang   khusus

dirancang sesuai dengan tujuannya83. Data primer diambil langsung dari

subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni

menggunakan buku karangan Sayyid Quthb, yaitu Tafsir Fi Zhilal al-Qur’ân.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-

buku ataupun tulisan-tulisan orang lain yang memiliki keterkaitan dengan

pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Di anataranya adalah buku Fikih

Jihad oleh Yusuf Qardhawi, Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan

Pemikirannya oleh Nuim Hidayat, M.Si., Ma’alim Fi al-Thariq oleh Sayyid

Quthb, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang terkait dengan pembahasan

yang akan penulis kaji.

82 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktik, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2006, hal. 129.
83 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian ..hal. 36.
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C. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian84.

Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang

terstandar85.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat maudhu’i,

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   diperlukan86.

Dalam   hal   ini   penulis menggunakan dokumentasi berupa literatur

pustaka yang terkait dengan tema penelitian. Langkah yang penulis tempuh

dalam penelitian ini yaitu:

1. Menentukan terlebih dahulu masalah/topik (tema) yang akan dikaji.

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema/topik yang telah

ditentukan.

3. Merangkai urutan ayat sesuai dengan masa turunnya baik Makiyah

maupun Madaniyahnya.

84 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2014,hal. 14.
85 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…hal. 222.
86 Afrizal,  Metode  Penelitian  kualitatif  :  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian
Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 21.
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4. Memahami korelasinya (munasabahnya) ayat-ayat dalam masing-masing

suratnya.

5. Menyusun bahasan didalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna

dan utuh.

6. Melengkapi bahasan dengan Hadis. Sehingga uraiannya menjadi jelas dan

semakin sempurna.

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara sistematis dan menyeluruh dengan

cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa,

menyesuaikan antara pengertian yang umum dan yang khusus, antara

Muallaq dan Muqayyad, atau ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi,

sehingga semua bertemu dalam satu muara sehingga tidak ada pemaksaan

dalam penafsiran 87.

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 tipologi88.

Proses analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun

permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan89.

Analisis data diperlukan agar penulis dapat mengembangkan kategori dan

sebagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar

87 Farmawi al, Abd al-Hayy, Al Bidayah fr al-Tafsir al Maudhu ‘i, Matba’ah al-Hadarah al-Arabiyah,
Kairo, 1977, hal 45-46.
88 Ibid., hal. 175-176.
89 Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian… hal.166.
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dan memberi gambaran apa adanya. Metode ini penulis gunakan untuk

mengungkap pemikiran Sayyid Quthb dalam menafsirkan ayat- ayat tentang

perang. Analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah, 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 hipotesis90. Penulis

disini dapat mendeskripsikan  dan membahas penafsiran Sayyid Quthb tentang

ayat-ayat perang.

90 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian… hal. 126.


