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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di 

alami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai suatu  yang 

utuh, komplek, dinamis dan penuh makna serta bersifat interaktif. Sedangkan 

Kirk dan Miller (dalam Sudarto, 2000:62) mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu penelitian yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasanya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan 

peristilahannya. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian in adalah pendekatan tafsir 

maqāṣid. Tafsir maqāṣidi> merupakan sebuah konsep pendekatan tafsir yang ingin 

memadukan elemen sebagai berikut, yaitu   1) lurus dari segi metode yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip maqa>ṣid syari’ah, 2) mencerminkan sikap moderasi dalam  

memperhatikan bunyi teks dan konteks, 3) moderat dalam mendudukkan dalil 

naql dan dalil ‘aql, agar dapat menangkap maqa>ṣid (maksud dan cita-cita ideal) 
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al-Qur’an, baik yang bersifat partikular maupun yang universal, sehingga 

memperoleh jalan kemudahan dalam merealisasikan kemaslahatan dan menolak 

mafsadah (kerusakan). 

3.3 Sumber Data 

Sumber data-data penelitian ini dibagi menjadi dua: 

1. Sumber data primer penelitian ini adalah Q.S al-Nur/26:26. 

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung berupa kitab-kitab 

tafsir, kitab hadis dan buku-buku terkait serta bertanya kepada ustadz-

ustadz yang meiliki keahlian dalam pembahsan-pembahasan terkait. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul 

data melalui library Research yaitu pengumpulan data-data melalui bacaan yang 

terkait dengan pembahasan isteri durhaka, dan sumber pokoknya adalah al-

Qur’an dan penafsirannya, serta sebagai penunjangnya yaitu buku-buku 

keislaman dan artikel-artikel yang membahas secara khusus tentang isteri 

durhaka. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah 

teknik pengumpulan data tah{lili>. Walaupun skripsi ini hanya fokus pada tema 

kesetaraan dalam jodoh atau pasangan namun tidak menggunakan metode 

madhu’i. Karna tidak memenuhi syarat karna yang fokus pada kesetaraan 

perspektif Q.S. al-Nu>r/24:26. Adapun langkah-langkah analisisnya mengacu pada 

Buku Prof. Muiz Salim dkk (2011) sebagai berikut:  
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1. Menjelaskan Maqa>s}id ‘Amm dan Khas}s} Q.S. al-Nur/24:26 

2. Menjelaskan asba>b al-nuzul Q.S. al-Nu>r/24:26 

3. Menerangkan muna>sabah, baik itu muna>sabah ayah atau muna>sabah 

surah. 

4. Menganalisis mufradat dan lafal Q.S. al-Nu>r/24:26 

5. Menejelaskan unsur-unsur bala>gah  dan i’rab Q.S. al-Nu>r/24:26 

6. Menjelaskan hukum yang ada dalam Q.S. al-Nu>r/24:26 

7. Menerangkan makna dan maksud syarah dari Q.S. al-Nur/24:26.  

8. Analisis ayat dengan pendekatan tafsi>r maqa>s}idi>  

3.6 Teknik Interpretasi Data 

Dalam skripsi ini penulis akan menganalis data atau mengkpromikan data 

skunder dengan menggunakan empat teknik interpretasi: 

3.6.1 Teknik Interpretasi Tekstual 

Teknik interpretasi tekstual adalah teknik yang menemukan maqs}ad dari 

maqa>s}id al-Qur’an dengan melihat secara langsung ke dalam teks. Teknik ini 

merupakan langkah awal yang harus diambil untuk menemukan maqa>s}id sebuah 

ayat. Kadangkala al-Qur’an menuliskan disela-sela tentang sebuah topik secara 

terpisah atau bagian suatu bidang dari bidang-bidang tertentu (Was}fi A<syu>r, 

trans, 2020: 86). 

3.6.2 Teknik Interpretasi Kontekstual 

Teknik interpretasi kkontekstual adalah teknik interpretasi yang 

memahami ayat dengan cara memahami kandungan ayat dengan melihat asba>b 
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al-nuzu>l dan melibatkan konteks di masa turunnya ayat, pelaku sejarah, peristiwa 

sejarah, waktu, tempat, dan bentuk peristiwa (Arifuddin Ahmad, 2013: 117). 

3.6.3 Teknik Interpretasi Intertekstual 

Teknik interpretasi intertekstual adalah disebut juga teknik munasabah 

dalam kajian tafsir. Teknik interpretasi ini berusaha memahami teks dengan 

menggunakan teks lain, baik di dalam teks maupun di luar teks karena adanya 

hubungann yang terkait (Arifuddin Ahmad, 2013: 89). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


