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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk 

memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada 

gambaran yang lengkap tentang fenomena yang kaji dan memericinya menjadi 

variable-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan 

sebuah teori.  

B. Sumber Data 

Sumber data adalah sesuatu dapat memberikan informasi mengenai data. 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data sekunder dan 

primer 

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyerlesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tema objek. Data primer 

yang di pakai oleh peniliti di sini adalah surah al-A’raf ayat 26. 

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan 

cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber dan sekunder adalah literature, 

artikel, jurnal, buku-buku tafsir dan hadis serta situs di internet yang berkenaan 
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dengan penelitian yang dilakukan.63 Data sekunder yang dipakai oleh peniliti 

adalah kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan beberapa buku yang di perlukan 

C.  Metode Tahlili 

Metode tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan meniliti 

aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosa 

kata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah(munasabat), 

hingga sisi pemisah antar keterkaitan itu(wajh al-munasabat) dengan bantuan 

asbab al-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw., sahabat dan tabi’in. 

prosedur ini dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf, ayat per ayat, dan surat 

per surat. Metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan kebudayaan 

generasi nabi sampai tabi’in; terkadang pula diisi dengan uraian-uraian 

kebahasaan hingga materi-materi khusus lainnya yang kesemuanya ditunjuk untuk 

memahami al-Qur’an yang mulia.64 

Adapun metode tafsir ini menggunakan metode analisis (tahlili) yaitu 

suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an 

dari berbagai aspek. Didalam metode ini, biasanya penafsir mengikuti urutan ayat 

sebagaimana yang telah tersusun dalam mushaf.65 Uraian tersebut menyangkut 

berbagai aspek yang yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian 

kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan 

ayat-ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya (munasabah), di samping itu tak 
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 Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009, 
Cet. Ke 8), h. 137 

64 Rosihon Anwar,., ILMU TAFSIR UNTUK IAIN,STAIN,PTAIS (CV PUSATAKA 
SETIA). H. 159 
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Persada, 1994). H. 12  
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ketinggalan pendapat-pendapat ahli tafsir yang telah diberikan berkenaan dengan 

tafsir ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan Nabi, sahabat, para tabi’in 

maupun ahli tafsir lainnya.66 Metode ini terbagi dua bentuk, yakni bentuk bi al-

ma’tsur, yaitu penafsiran yang akan berjalan terus dengan atau tidak ada riwayat 

ahli yaitu suatu penafsiran yang sesuai dengan kehendak syari’at (penafsiran oleh 

orang yang menguasai aturan syari’at). Pendekatan bil ra’yi menggunakan 

sumber ra’yu yang didukung dengan kaidah-kaidah tafsir dan cabang-cabang ilmu 

tafsir. Jauh dari kebodohan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa 

Arab, serta berpegang pada uslub-ulubnya dalam memahami nash-nashnya. 

Kedua, madznum yaitu penafsiran al-Qur’an tanpa berdasarkan ilmu, atau 

mengikuti hawa nafsu dan kehendaknya sendiri, tanpa mengetahui kaidah-kaidah 

bahasa atau syari’ah. Atau menafsirkan ayat berdasarkan mazhabnya yang rusak 

maupun bid’ahnya yang tersesat. 

Dalam konteks penelitian disini, Karena tidak hendak menafsirkan 

keseluruhan ayat di dalam al-Qur’an, metode dan gaya tahlili hanya digunakan 

dalam konteks sebagaimana mufassir menafsirkan sebuah ayat al-Qur’an yang 

menjadi tema pembahasan pada penelitian ini, yakni digunakan dalam 

menganalisis ayat. 

Perjalanan tafsir tahlili tidak terhenti sampai pada ulama terdahulu saja. 

Metode tafsir tahlili sampai saat ini masih relevan dan dapat digunakan dalam 

penafsiran al-Qur’an sebgaimana beberapa langkah digunakan para ulama 

terdahulu dalam penafsiran al-Qur’an dengan metode tahlili yakni: 

                                                           
66 Nasruddin Baidan, metodologi al-Qur’an (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2005), h. 31 
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1. Penjelasan makna kata dalam al-Qur’an 

2. Penjelasan asbab al-nuzul ayat(sebab turunnya ayat) 

3. Penjelasan munasabah antar ayat dan surah sebelumnya 

4. Penjelasan I’rab ayat dan macam-macam qiraat ayat 

5. Penjelasan kandungan balagahnya dan keindahan susunan kalimatnya 

6. Penjelasan hukum fiqih yang diambil dari ayat 

7. Penjelasan makna umum dari ayat dan petunjuk-petunjuknya. 

ketujuh poin inilah yang merupakan inti dalam metode tafsir tahlili, yang 

digunakan oleh para ahli tafsir terdahulu dalam buku tafsir mereka. Hanya saja 

langkah-langkah di atas bukan berarti harus berurutan seperti urutan diatas, tetapi 

itu adalah langkah secara umum para ahli tafsir dalam metode tafsir tahlili. 

Terkadang sebagian ahli tafsir tidak menggunakan salah satu langkah yang di atas. 

Atau sebagian mufassir mengedepankan makna umum dari pada penjelasan I’rab, 

sesuai yang dipandang penting oleh ahli tafsir dalam tafsirnya secara natsr yakni 

campur dan menyatu antara penjelasan makna dan penjelasan lainnya.67 Pada 

zaman kontemporer seperti sekarang ini, nampak jelas ada perhatian serius ada 

perhatian serius pada metode ini. Yakni ada tambahan langkah-langkah baru dari 

sebelumnya atau ada pembagian bab yang jelas yang jelas secara berurutan, 

sehingga dapat dipahami dengan mudah. Perkembangan ini banyak terjadi pada 

dunia akademis, terkhusus pada akademisi jurusan tafsir, baik tafsir pada surat 

tertentu ataupun tafsir al-Qur’an secara keseluruhan. 
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D. Pengumpulan Data  

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode buku. Metode ini 

diterapkan karena terbatasnya pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal 

ilmiah, atau dokumentasi tertulis lainnya.  

E. Teknik Analisis Data 

Di dalam penelitan ini, teknik yang digunakan dalam menganalisis data 

yang telah diperoleh digunakan sebagai berikut: 

1. Analisis/interpretasi tekstual 

Metode yang digunakan  untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Dengan tujuan melukiskan secara sistematis fakta atau 

karaktaristik populasi atau bidang tertentu secara fatual dan cermat. 

2. itertekstual 

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklarifikasi 

dan dianalisis sesuai dengan sub bahasa masing-masing. Selanjutnya dilakukan 

telaah  mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan 

menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi 

pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap yang tersirat dari satu atau 

beberapa pernyataan.68 
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