
41  BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.69 Penelitian ini pun termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu hal menurut apa adanya. Jenis penelitian kualitatif ini berwujud pertanyaan-pertanyaan verbal. Dalam kerangka tersebut ada upanya memberikan gambaran secara utuh tentang tema-tema khusus dalam al-Qur’an. Dengan demikian penelitian menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara yang sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik. Dalam hal ini penulis mengkaji ayat al-Qur’an Q.S. al-Nisa>/4:34. B. Sumber Data Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut: 1. Data Primer                                                   69 Abudin, Metode Study Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2001), h. 125. 



42  Sumber data Primer yang menjadi pokok bahan penelitian adalah berupa al-Qur’an Q.S. al-Nisa>/4:34 2. Data Sekunder Sumber data sekunder yang penulis lakukan adalah bersumber dari kitab hadis, penulis hanya menggunakan kitab-kitab tafsir kontemporer diantaranya: a). Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj karya Wahbah az-Zuhaili b). Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab c). Tafsir Fi Z}hilalil al-Qur’an karya Sayyid Quthub, d). Tafsir al-Qur’an karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, dan e). Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, kamus bahasa Arab maupun kamu bahasa Indonesia, maupun buku-buku yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga atau yang sepadan denganya. C. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu dengan cara memilih buku yang diperlukan, kemudian membaca, memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis data-data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah, kemudian setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya dikelompokkan dan diklasifikasikan dalam bab-bab, dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses analisis data yang didapat. D. Teknik Anaisis Data Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode tahlili ialah metode dalam menjelaskan al-Qur’an dengan memaparkan segala aspek yang 



43  terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Sistematika penulisannya menuruti susunan ayat-ayat dan surat-surat di dalam mushaf.70 Adapun langkah-langkah atau cara kerja metode tahlili yang ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Data yang terkumpul dideskripsikan dan di analisa isinya kemudian memilih data yang di anggap relevan yang menjadi istrumen penunjang terhadap masalah penelitian. 2. Mencari munasabah yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa>/4:34 3. Menjelaskan sebab-sebab turunnya (asbab al-Nuzul) 4. Meganalisis kosa kata dan lafal dalam konteks bahasa Arab.  5. Menerangkan makna dan maksud yang terkandung dalam ayat yang akan dibahas.                                                       70  M. Quraish Shihab, Sejarah dan Ulumul Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 173-174. 
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