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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkonsentrasikan

diri pada penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan

(library research) adalah penelitian yang ditempuh dengan melakukan kajian

terhadap sumber-sumber kepustakaan yaitu; tafsir, hadis, ensiklopedi, kamus, dan

sumber-sumber kepustakaan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua data, data primer dan

data sekunder, selanjutnya akan dijelaskan di bawah ini

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber

pertamanya.73 Dalam hal ini, sumber pertama dalam pengambilan data yang

dikumpulkan oleh peneliti adalah yang berkaitan langsung dengan tema skripsi

yang bersumber dari Q.S. Al-Baqarah/2: 184-185 yang membahas mengenai

Puasa dan Musafir (Studi Komparatif Terhadap ‘illat Safar Dalam Pandangan Al-

Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>).

73Chalid Narbuko, dan Abu Dawud, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,
1991), h. 43.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan secara langsung dengan

sumber aslinya atau sumber pertamanya.74 Adapun sumber-sumber data sekunder

antara lain adalah:

1. Kitab Tafsir, disini menekankan kepada tafsiran dengan metodologi

muqaran yang menafsirkan ayat al-Qur’an kemudian membandingkan

terkait beberapa pandangan penafsiran sebagai sumber data primer, yakni

pada Q.S Al-Baqarah/2: 184-185.

2. Kitab hadis, yang dalam hal ini merujuk beberapa hadis dari kitab hadis

tertentu. contohnya hadis al-Bukha>ri> yaitu pada kitab Al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h}

Al-Mukhtas}ar.

3. Kamus-kamus bahasa yang terkait dengan pembahasan puasa dan

musafir, khususnya terkait dengan kosa kata Arab yang ada kaitannya

dengan puasa dan musafir.

4. Buku-buku yang terkait dengan pengetahuan tentang al-Qur’an dan juga

terkait dengan pembahasan seputar puasa dan musafir.

C. Teknik Pengumpulan Data

Berhubungan jenis penelitian tentang masalah ini adalah penelitian

kepustakaan (library research), maka teknik utama yang digunakan untuk

mengumpulkan data ditempuh dengan teknik dokumentasi. Maksudnya bahwa

sejumlah referensi tersebut, baik yang bersumber dari data primer, maupun data

sekunder akan dikaji guna menguraikan masalah yang diangkat secara tertulis.

74Chalid Narbuko, dan Abu Dawud, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,
1991), h. 43.
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D. Metode Penyajian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian tafsir yang mengggunakan

metodologi komparatif atau lebih dikenal dengan istilah muqaran. Artinya bahwa

pemaparan mengenai masalah yang diangkat akan menempuh cara kerja tafsir

komparatif (muqaran).

Metode tafsir muqaran adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur’an yang

memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau

kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau

kasus yang sama atau diduga sama. Termasuk dalam objek bahasan metode ini

adalah membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran

ayat-ayat al-Qur’an.75

Secara Global, tafsir muqaran dapat diaplikasikan pada ayat-ayat yang

memiliki kecenderungan. Pertama adanya kesamaan redaksi ayat, namun ada

yang berkurang ada juga yang berlebih. Kedua terdapat perbedaan ungkapan,

tetapi dalam satu maksud. Disamping itu dibahas pula perbedaan kasus yang

dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut juga sebab turunnya ayat serta konteks

sosiokultural masyarakat pada waktu itu.76 Adapun langkah-langkah metode

tafsir komparatif (muqaran) yang digunakan sesuai dengan judul masalah adalah

sebagai berikut:

1. Memaparkan kandungan ayat secara umum. Dalam pembahasan tentu

peneliti akan berusaha memaparkan secara umum makna yang terkandung

75Mula S’Alim, Metodologi Ilmu Tafsir, (Sleman: Teras, 2005), h. 85.
76Idmar Wijaya, “Tafsir Muqaran,” At-Tabligh 1, no. 1 (2016), h. 6.
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dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184-185, selanjutnya ketika terdapat perihal

mengenai asbabun nuzul pada ayat tersebut maka akan dijelaskan setelah

memaparkannya secara umum;

2. Menghimpun pandangan ulama tafsir. Dalam hal ini penulis mengambil

dua pandangan yaitu Al-Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> tentang

‘illat safar yang terkandung dalam ayat di atas;

3. Menganalisa pendapat atau pandangan dari kalangan yang lain yang

sekiranya bisa mendukung terkait dua pandangan ulama tafsir di atas

pada suatu permasalahan yang diangkat;

4. Membandingkan pendapat-pendapat mufassir tersebut yang sekiranya

memiliki persamaan maupun perbedaan pendapat yang mengarah objek

kajian permasalahan;

5. Menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik dari masalah yang dibahas.

Setelah mengkomparasi makna ayat yang terkandung di dalamnya dari

dua mufassir pada penafsirannya, penulis berusaha untuk menjelaskan

dampak dan urgensi yang terkandung di dalam ayat–ayat yang terdapat

dalam ayat tersebut sebagai pengaplikasian kepada masyarakat;

Pengumpulan data tersebut dengan metode muqaran diambil dari ayat al-

Qur’an sebagai sumber data primer. Selanjutnya kitab tafsir, hadis Nabi saw.,

ensiklopedi, mu‘jam atau kamus, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan

musafir sebagai data sekundernya.
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E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sejumlah referensi akan dikomparasi dengan

menggunakan teknik komparasi data (content comparasion) dengan menempuh

langkah-langkah seperti yang dilakukan pada penelitian kualitatif, mengingat

penelitian kepustakaan merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Adapun

langkah-langkah analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data/teks

Data berupa teks-teks al-Qur’an dan interpretasinya yang bersentuhan

langsung dengan fokus permasalahan yang dibahas dan berasal dari berbagai

referensi tafsir, baik sumber data primer berupa ayat al-Qur’an maupun sumber

data sekunder berupa kitab tafsir, hadis Nabi saw., kamus maupun kitab-kitab

lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat ”Puasa dan Musafir”. Terkait

dengan pengumpulan data ini, penelitian ini akan mencari pandangan ulama

tafsir yaitu pada Al-Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> dan dapat

menyimpulkan kedua pandangan untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Redaksi data/teks

Data-data tertulis berupa tafsiran-tafsiran yang diambil dari berbagai

referensi terkait dengan fokus permasalahan yang dibahas akan dipangkas secara

lebih sederhana agar data-data tersebut tidak terkesan mubaz\ir dan tidak

bermakna, sehingga diperlukan langkah ini guna penyederhanaan data yang

dimaksud.
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3. Kategori data/teks

Langkah kategorisasi data dimaksud adalah memilah dan memilih data

yang signifikan dengan permasalahan yang dibahas ke dalam bagian-bagian

tertentu atau ke dalam sub-sub tema yang terkait dengan fokus penelitian.

Langkah ini mengarah pada makna umum ayat, penafsiran mufassir, serta metode

penafsiran muqaran.

4. Interpretasi data/teks

Data yang sudah dipilah dan dipilih pada sub-sub tema tertentu akan

ditafsirkan melalui dua mufassir dan diungkap berkaitan puasa bagi seorang

musafir. Pada langkah inilah komparasi teks tafsir atau perbandingan penafsiran

pada perkara ‘illat safar dengan menggunakan pendekatan muqaran akan

dipergunakan.

5. Konklusi data/teks

Data-data atau teks-teks al-Qur’an dalam hal ini Q.S. Al-Baqarah/2: 184-

185 terkait tentang ‘illat safar dalam puasa Ramad}an dan berbagai tafsirannya

yang sudah mendapatkan kajian secara lebih mendalam dan terfokus pada obyek

penelitian, maka sebagai langkah akhir adalah menarik kesimpulan sebagai hasil

kajian akhir.

F. Jangka Waktu Penelitian

Jangka waktu penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis tentang

masalah ini adalah selama 1 bulan 14 hari terhitung mulai dari selesainya ujian

proposal penelitian pada tanggal 02 Agustus 2019 sampai tanggal 15 September

2019.
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