
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Setiap penelitian selalu menggunakan acuan metode penelitian tertentu. Hal 

tersebut bertujuan untuk mempermudah penelitian dan memperjelas arah penelitian 

untuk mencapai tujuan penelitian yang dikehendaki. Setidaknya ada beberapa aspek 

yang menjadi komponen dari metode penelitian tersebut, yaitu: 

3.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Sedangkan Jenis 

penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Dalam penelitian kepustakaan 

pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap itab-

kitab, buku-buku dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan bisa mendukung 

penelitian. (Joko Subagyo, 199. hal. 109) 

3.2  Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data 

sekunder. karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-

sumber penelitian ini adalah buku-buku. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua 

sumber data penelitian. (Louis Gootshalk, 1985. hal. 32) 

3.2.1 Sumber primer adalah al-Qur’a>n Surah al-Mu’minu>n Ayat 12-14, kitab tafsi>r 

al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan kitab tafsi>r al-‘Azha>r karya Buya 

Hamka.  

3.2.2 sumber sekunder adalah literature-literatur yang berkaitan dengan objek 

formal penelitian seperti: kitab tafsir, baik klasik maupun kotemporer, 

ensiklopedia, buku-buku dan lain sebagainya. 
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3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, buku, kitan dan lain sebagainya. Melalui metode dokumentasi, 

diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep 

kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

3.4  Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang 

diperoleh adalah menggunakan metode sebagai berikut: 

3.4.1 Dalam membahas dan menelaah data, penulis menggunakan metode deskriptif 

analitis yang akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, 

menyusun, serta menjelaskan data yang sudah ada. Untuk menguraikan secara 

lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. Dalam hal ini, yaitu 

Menguraikan dan menjelaskan Proses Penciptaan Manusia dalam surat al-

Mu’minu>n ayat 12-14. 

3.4.2   Metode komparatif 

Para ahli Tafsir tidak berbeda pendapat mengenai metode ini. Dari berbagai 

literature dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif ialah: 

1. Membandingkan teks ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki kesamaan atau 

kemiripan redaksi yang beragam, dalam suatu kasus yang sama atau diduga 

sama.  

2. Membandingkan ayat-ayat al-Qur’an dengan Hadis Nabi yang pada awalnya 

keduanya saling bertentangan. 
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3. Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat 

al-Qur’an. (Nasruddin Baidan, 2012. hal. 65)  

Secara teknis ada dua cara yang bisa dilakukan dalam riset penelitian. 

Pertama, separated comparative method, yaitu model perbandingan yang cenderung 

terpisah. Model teknis seperti ini terkesan hanya menyandingkan dan buan 

membandingkan, tidak ada analisis yang tajam, sekedar deskriptif dan tidak teranyam 

dengan baik. Kedua integrated comparative method, yaitu sebuah cara 

membandingkan yang lebih bersifat menyatu dan teranyam. Teknik ini akan 

mengesankan riset yang benar-benar membandingkan, bukan menyandingkan. Uraian 

dan analisisnya tampak lebih dialektik dan komunikatif. (Abdul Mustaqim, 2015. 

hal.134)  

Secara metodologis, tujuan penelitian kompartif adalah sebagai berikut: 

� Mencari aspek persamaan dan perbedaan 

� Mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing pemikiran tokoh 

� Mencari sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran kedua tokoh tersebut.  

 


