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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) adalah 

serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode mengumpulkan data 

pustaka melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengelolah data penelitian. 

(Zed, 2017, h.3) Dimana peneliti mengumpulkan data-data dari perpustakaan 

berupa buku, buku ensiklopedia, tafsir, catatan-catatan, majalah, situs internet atau 

informasi tertulis yang mendukung penelitian 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan seluruh tempat yang 

memungkinkan sumber informasi dapat dijangkau oleh peneliti dan kajian objek 

penelitian ini adalah konsep teori Einstein dan Quraish Shihab 

3.3  Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam 

penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka 

data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. (Moleong, 2009, 

h.129) Sumber data pada penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal dan karya 

ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan tentunya merupakan komponen 

dasar pada penelitian ini, sehingga mempermudah dalam proses penelitian 
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Berkaitan dengan hal tersebut sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

3.3.1  Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. (Mahmud, 2011, h.152) Dalam 

penelitian ini menggunakan buku ensiklopedia, buku fisika,  dan buku tafsir 

al-Qur‟an 

3.3.2  Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. (Kaelan, 2012, h.126) Dalam hal 

ini peneliti memperoleh dari sumber yang sudah ada (bahan bacaan) 

mencakup publikasi ilmiah berupa, majalah, jurnal, artikel, situs-situs 

internet, web dan hasil penelitian yang relevan. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen. (Chusni, 2018, h.109) Penulis mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, baik berupa buku-buku yang dinilai berkaitan dengan penelitian, 

artikel, dan tulisan  yang pernah dimuat di situs-situs internet. Proses dokumentasi 

data inilah yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

Sumber-sumber data-data yang telah terkumpul, baik primer maupun 

sekunder kemudian dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang 
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diperlukan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam proses ini, data-data yang telah 

ditemukan sekaligus diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok 

data pertama yaitu berkenan teori relativitas waktu Einstein. Kelompok data 

kedua yaitu penafsiran Quraish Shihab dalam ayat al-qur‟an berkenan relativitas 

waktu. Dan kelompok data yang ketiga yaitu kelompok data yang menjelaskan 

tentang komparasi kedua tokoh atau penafsiran terkait teori relativitas waktu 

dalam al-Qur‟an 

3.5   Instrument Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang atau human instrument 

yaitu peneliti itu sendiri. (Sugiyono, 2016, h.8). Dalam hal ini peneliti 

menggunakan bantuan alat berupa handphone, laptop, print, mesin fotocopy untuk 

mengumpulkan data penelitian.  

3.6   Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti mengolah data  Dalam penelitian ini setelah 

data terkumpul maka, data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1  Teknik Berpikir Induktif 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan yaitu berpikir induktif yaitu 

suatu teknik berpikir dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat 

khusus kemudian diterapkan atau dialihkan kepada sesuatu yang bersifat 

umum. Dalam hal ini proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil 

pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau 

suatu generalisasi. (Khoiri, 2018, h.94) Teknik induktif ini dilakukan dengan 
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menganalisis teori relativitas waktu Einstein dan penafsiran Quraish Shihab 

mengenai waktu 

3.6.2  Teknik Berpikir Deduktif 

Teknik berpikir deduktif adalah suatu teknik berpikir dengan bertitik 

tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian dianalisis untuk 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Deduksi berarti menyimpulkan 

hubungan yang tadinya tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah 

ada. (Khoiri, 2018, h.94) Teknik analisis deduktif ini dilakukan dengan 

membandingkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan teori tersebut 

3.6.3  Teknik Analisis Komparatif (Perbandingan) 

Pada penelitian kali ini menggunakan teknik analisis komparatif 

(perbandingan), yaitu suatu metode yang penulis lakukan untuk 

membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang 

berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-

akibatnya. Dalam hal ini peneliti membandingkan dengan cara menentukan 

persamaan dan perbedaan teori relativitas waktu Einstein dan penafsiran 

Quraish Shihab yang dilandasi ayat al-Qur‟an 

  


