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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Metode Penelitian 

 Metodologi berasal dari kata  method  yang berarti cara atau teknik dan 

logos berarti ilmu. Metodologi diartikan sebagai cara teratur yang digunakan 

melaksanakan suatu pekerjaan agar sesuai dengan yang dinginkan. Tata caranya 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan 

yang ditentukan (Arifuddin Ahmad,2013:3). 

3.2.Jenis Penelitian  

Peneliitian ini termasuk Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan produser statistic atau cara kuantiatif lainnya. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan. Pemahaman 

tersebut tidak didapat dengan serta merta, akan tetapi diperoleh setelah melakukan 

analisis terhadap kenyataan social yang menjadi fokus penelitian, kemudian 

ditarik satu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan 

tersebut (Rasady Ruslan,2008;213-215). 

3.3. Sumber data 

 Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu 

sumber data primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

   Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Q.S. al-An’ām/6:112. 
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan penulis adalah kitab-kitab tafsir, 

hadis dan kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sedangkan 

yang berhubungan dengan kitab kitab yang digunakan ialah tafsir klasik dan tafsir 

kontemporer. Diantara tafsir klasik yang penulis gunakan adalah  tafsir Tafsir Al-

Țabarī, Jāmi’ ‘Al-bayān fī ta’wil Al-Qur’an, Tafsīr Al-Munīr karya Wahbah Az-

Zuhailī, Tafsir Ibnu Katsīr, Al-Mihbāhul Munīr fī tahdzībī, Tafsir Al-Maraghi 

karyan Aḥmad Musthafa Al-Maraghi, Al-Lubab karya M. Quraish Shihab, dan 

Maktabah Syāmilah yang memudahkan dalam proses pencarian hadis maupun 

tafsir, dan juga kamus karya Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā,Abū Ḥasīn. Mu’jam 

Maqāyīs al-Lugah ibn Fāris serta buku buku yang berkaitan dengan penelitian 

yang didapatkan dari perpustakaan IAIN Kendari, kemudian dari artikel artikel 

dari internet maupun hasil peneltian yang menurut penulis sangat membantu. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini,  metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode kepustakaan yaitu dengan cara memilih dan mencari buku yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Penulis dituntut untuk membaca, memilih dan 

memahami apa yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data data yang telah 

kumpulkan, kemudian di  bagi dalam beberapa bab bertujuan untuk memudahkan 

dalam menga nalisis data yang telah ditemukan.   

3.5. Pendekatan Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah ayat Al-Qur’an. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan metode pendekatan ilmu tafsir. Dalam menganalisa data yang telah 
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terkumpul penulis menggunakan metode tahlili. Adapun cara kerja metode tahlili 

ialah: dengan menguraikan beberapa makna dari ayat yang ingin ditafsirkan 

seperti makan umum surah yang ingin ditafsirkan, menguraikan arti perkata dari 

ayat yang ingin ditafsirkan dengan melihat i’rab dan balagahnya, memasukkan 

asbāb al-Nuzūl dari ayat tersebut, munāsabahnya dan memasukkan penafsiran 

para ulama serta memasukkan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan ayat 

yang ingi diteliti. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode tahlili ialah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan ayat yang ingin ditafsirkan. 

2. Jelaskan  makna  surah yang ingin dibahas . 

3. Memasukkan arti perkata dari ayat yang ingin ditafsirkan. 

4. Jelaskan ayat yang ingin ditafsirkan dari segi balagha dan i’rabnya. 

5. Mencari asbāb al-Nuzūl ayat yang ingin ditafsirkan. 

6. Cari hubungan atau munāsabah ayat yang ingin ditafsirkan dengan ayat yang 

lain yang saling berhubungan. 

7. Memasukkan penafsiran ulama. ( M. Quraish Shihab,2013; 378). 

8. Memasukkan riwayat-riwayat yang berhubungan penelitian (Abd.Muin 

Salim,2010:42).  

3.6.Teknik Analisis data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi, 

mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, 

menyamakan data yang sama  dan membedakan data yang memang berbeda, serta 

menyisihkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tak sama. Dalam 
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mengklasifikasikan dan pengelolaan data tentu harus didasarkan pada apa yang 

menjadi fokus penelitian.( Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf 

Mudzakkir,2012;113-114). 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode tahlili yang 

merupakan metode dalam menjelaskan Al-Qur’an. 

Metode tahlili merupakan salah satu metode tafsir yang bermaksud 

menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dari seluruh aspek. Seorang penafsir 

yang mengikuti metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara runtut dari 

awal hingga akhirnya dan surat demi surat sesuai dengan urutan dalam mushaf 

utsmani. Maka dari itu seorang mufassir menguraikan kosa kata  dan lafaz, 

menjelaskan arti yang dikehendaki, kemudian unsur-unsur i’jāz dan balāgha, serta 

kandungan ayat dari berbagai aspek pengetahuan dan hukum. Penafsiran dengan 

metode tahlili tidak mengabaikan dalam hal asbāb al-Nuzūl suatu ayat, munāsabah 

atau hubungan antar ayat, dalam pembahasan mengenai munāsabah
 penafsir 

biasanya merujuk pada riwayat-riwayat yang terdahulu baik yang diterima dari 

Nabi, sahabat maupun ungkapan-ungkapan Arab pra-islam maupun isra’illiyat. 

Di dalam pembahasan mengenai metode tahlili  karena cakupan yang 

terlalu luas maka tidak menutup kemungkinan seorang mufassirnya diwarnai oleh 

subjektivitas baik itu berupa latar belakang keilmuan penafsir maupun aliran 

mazhab yang diyakininya, yang menyebabkan adanya kecenderungan khusus 

yang teraplikasikan dalam karya-karya mereka.(Muin Salim,2010;41-42). 

Adapun kelebihan dari metode tahlili ialah adanya potensi untuk 

memperkaya arti kata kata melalui usaha penafsiran terhadap kosa kata ayat, syair 

syair, dan kaidah kaidah ilmu nahwu. Penafsiran yang berhubungan dengan seg 
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ala aspek yang dapat ditemukan oleh mufassir dalam setiap ayat ( Abuddin 

Nata,2012;219).  

3.7.Teknik Interpretasi Data 

  Teknik interpretasi data ialah suatu metode yang digunakan dalam proses 

penafsiran Al-Qur’an dengan cara mengkomparasikan suatu data pokok dengan 

data lengkap. Dalam hal ini peneliti memakai beberapa teknik  interpretasi, 

diantaranya: 

1. Interpretasi tekstual 

Teknik interpretasi tekstual yang secara sederhana dapat 

diasosiasikan dengan tafsir bi al-Ma’tsur, data yang dihadapi ditafsirkan 

dengan teks-teks Al-Qur’an atau hadis. Semisal kata zhulm yang dipahami 

sahabat Nabi hanya secara teks yaitu kezaliman maka dari itu sahabat 

menayakan hal tersebut kepada Nabi maka Nabi mengatakan yang 

dimaksud dengan zhulm ialah menyekutukan Allah.  

Pada langkah awal interpretasi ini dipergunakan untuk menggali 

pengertian yang terkandung pada suatu kata, kemudian untuk langkah 

selanjutnya untuk menggapi sebuah kesimpulan dalam kalimat yang 

membentuk ayat yang dibahas.(Abd. Muin Salim,2010;84-85). 

2. Interpretasi Kontekstual 

Interpretasi kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau 

memahami ayat dengan memperhatikan asbāb al-Nuzül ayat serta melihat 

konteks dimasa Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, 

atau bentuk peristiwa dan melihat dalam konteks masa kini. 
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3. Interpretasi intertekstual 

  Secara bahasa intertektual terbentuk dari dua kata yakni inter dan 

teks. Inter berarti jaringan atau hubungan, sedangkan teks berasal dari 

(textus, bahasa latin) yang berarti tenunan, anyaman, penggabungan, 

susunan, dan jalinan. Interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antar 

satu teks dengan teks yang lain. Produksi makna yang terjadi dalam 

interteks yaitu dengan melalui proses oposisi, permutasi, dan ranspormasi. 

Dalam penelitian yang menggunakan interteks yaitu dengan cara 

menemukan hubungan makna yang terkandung antara dua teks atau lebih. 

Hubungan yang dimaksud disini ialah bukan semata mata untuk melihat 

persamaan akan tetapi juga sebaliknya sebagai pertentangan, dengan begitu 

kajian terhadap intertekstualitas yang dimaksud adalah sebagai kajian 

terhadap sejumlah teks atau sastra yang diduga memiliki bentuk hubungan 

tertentu seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan 

lainnya, diantara teks yang dikaji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


