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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan 

(Library research) yang dimana penulis mengumpulkan data-data melalui Media 

pustaka, seperti buku-buku, kitab-kitab Tafsir, sumber data Online, seperti E-

book, E-Journal, dan sumber Lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Yang pada akhirnya penulis mengolah data tersebut menjadi sebuah dasar dalam 

melakukan penelitian ini. 

3.2 Sumber Data 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu 

sumber data primer dan sekunder: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Q.S. Asy-

Syu’ara>/26:224-227. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung berupa kitab-kitab 

tafsir, kitab hadis, kamus dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang 

didapatkan dari perpustakaan IAIN Kendari, Laboraturium Jurusan, buku-buku, 

kemudian dari artikel-artikel, dari internet maupun hasil peneltian yang menurut 

penulis sangat membantu. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yeng berkaitan dengan konsep syair dalam al-

Qur’a >n dan relevansinya maka teknik yang digunakan dalam penggumpulan data 

literature yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek 

pembahasan yang dimaksud.  

Dengan teknik ini, data pengumpulan dikumpulkan melalui pencarian 

dalam al-Qur’a>n tentang ayat syair. Kemudian setelah data diperoleh data-data 

tersebut dijabarkan konteks ayat-ayat tersebut dengan penafsiran ulama. 

3.4 Teknik Interpretasi Data 

Teknik interpretasi data ialah suatu metode yang digunakan dalam proses 

penafsiran al-Qur’a >n dengan cara mengkomparasikan suatu data pokok dengan 

data lengkap. Dalam hal ini peneliti memakai beberapa interpretasi, diantaranya: 

1. Interpretasi tekstual 

Interpretasi tekstual ialah interpretasi terhadap suatu ayat ataupun matan 

hadis berdasarkan teks semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang 

diriwayatkan secara makna atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna. 

Teknik interpretasi tekstual cenderung mengabaikan latar belakang asbāb al-

Nuzūl dan dalil-dalil lainnya. 

2. Interpretasi kontekstual  

Interpretasi kontekstual berarti cara menginterpretasikan atau memahami 

ayat dengan memperhatikan asbab al nuzul 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 interkontekstual 

Secara bahasa intertekstual terbentuk dari dua kata yakni inter dan teks. 

Inter berarti jaringan atau hubungan, sedangkan teks berasal dari (textus, bahasa 

latin) yang berarti tenunan, anyaman, pengggabungan, susunan, dan jalinan. 

Interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antar satu teks dengan teks yang 

lain. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan 

mengelompokkan data. Dalam mengklasifikasikan dan pengelolaan data tentu 

harus didasarkan pada apa yang menjadi fokus penelitian (Mahsun. M.S:2006 h. 

253). Dalam melakukan analisa data penulis menggunakan metode tahlili yang 

merupakan metode dalam menjelaskan al-Qur’a>n. 

Metode tahlili atau yang dinamai oleh Baqir al-Shadar sebagai metode 

tajzi‟iy adalah suatu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan 

kandungan ayat–ayat al-Qur’a>n dari berbagai segi dengan memperhatikan runtutan 

ayat-ayat al-Qur’a >n sebagaimana tercantum di dalam mushaf dalam hubungan ini 

mufassir mulai dari ayat- ke ayat berikutnya, atau dari surat ke surat berikutnya 

dengan mengikuti urutan ayat atau surat sesuai yang termaktub di dalam mushaf. 

Segala segi yang di anggap perlu oleh seorang mufassir tajzi‟iy/tahlili di uraikan. 

Yaitu bermula dari kosakata, asbab al-nuzu>l, munasabat ayat dan lain-lain yang 

berkaitan dengan teks atau andungan ayat. 

Setelah semua langkah di tempuh kemudian mufassir menjelaskan seluruh 

aspek dari semua penafsiran dan semua penjelaasannya di atas dan kemudian ia 
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memberikan penjelasan final mengenai isi maksud ayat al-Qur’a >n tersebut 

(Abuddin Nata 2003 h. 171).  

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 segala 

aspek yang dapat ditemukan oleh mufassir dalam setiap ayat (Salim: 2010: 40).  

Menurut Abudin Nata (2003 h. 171) analisis ayat di lakukan secara 

mendalam sejalan dengan keahlian, kemampuan dan kecenderungan mufasir. 

Metode ini, walaupun dinilai luas, namun tidak menyelesaikan pokok 

pembahasan, karena seringkali satu pokok pembahasan di uraikan sisinya atau 

kelanjutannya, pada ayat lain. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode tahlili > ialah 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan kandungan Q.S. Asy-Syu‟ara>/26:224-227 dari seluruh 

aspek baik dari status surah yang sedang ditafsirkan makkiyah atau 

madaniyah. 

2. Peneliti menguraikan kosa yang terdapat dalam Q.S. Asy-

Syu‟ara >/26:224-227 serta menjelaskan dari segi balagah, i‟jaz, I‟rab. 

3. Mengemukakan asbāb  al-nūzūl suatu ayat 

4. Menjelaskan munāsabah (hubungan) ayat-ayat al-Qur‟an satu sama lain 

(Abd Muin salim 2010, h. 40) 

  


