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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penulisan ini 

peneliti mengumpulkan data-data literatur kepustakaan  (library research) yang 

terkait dengan tema penelitian, seperti buku-buku, dokumen, naskah, artikel dan 

lain-lain yang masih mendukung dengan tema penelitian ini. 

Substansi penelitian kepustakaan terletak pada muatannya. Artinya 

penelitian ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, 

ataupun gagasan-gagasan, ide-ide dan sebagainya. Semua itu termuat dalam 

bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya.           

(Baidan dan Aziz, 2016,  h. 28) . 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir, 

dengan mengemukakan ayat-ayat yang terkait dengan anak sebagai ujian   

dan musuh, untuk menunjukkan anak sebagai ujian dan musuh dalam al-

Qur’an dengan beberapa teknik interpretasi berupa pada pelacakan konsep 

dari sebuah masalah yang akan dikaji. Teknik interpretasi yang dimaksud 

antara lain, interpretasi kontekstual, memahami ayat dengan 

memperhatikan asba>b al-nuzu>l ayat serta melihat konteks dimasa Rasul, 
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pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, atau bentuk peristiwa 

dan melihat dalam konteks masa kini. Interpretasi sosio historis dengan 

peristiwa-peristiwa dengan kasus tertentu (asba>b al-Nuzu>l). (Al-fatih, 

2010, h. 138). 

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua data yaitu data primer 

dan data sekunder. 

3.3.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

kitab-kitab tafsir dan al-Qur’an. Sedengkan yang berhubungan dengan kitab-

kitab tafsir yang digunakan ialah tafsir klasik dan kontemporer. Diantara tafsir 

klasik dan kontemporer yang digunakan peneliti adalah Tafsir ath-T{aba>ri> karya 

Abu>Ja’far Muhammad bin Jarir ath-T{aba>ri>, Tafsir al-Qurtubi> karya Syaikh Ima>m 

al-Qurt}ubi, Tafsir Ibnu Katsir karya Ismail bin Katsir, Tafsir al-Muni>r karya 

Wahbah al-Zuhaili>, Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dan Maktabah 

Sya>milah yang sangat memudahkan peneliti dalam proses pencarian hadis. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung berupa jurnal 

dan buku-buku,  dokumen dan sebagainya. yang berkaitan dengan tema 

penelitian yang dapat didapatkan dari perpustakaan IAIN Kendari, kemudian 
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artikel-artikel dari internet maupun hasil penelitian yang dapat membantu 

penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data 

library Research yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui metode 

penulisan kepustakaan dengan menggunakan metode tafsir kontekstual. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memilih buku, artikel, jurnal dan 

lainnya yang diperlukan kemudian membaca, mempelajari, serta memahaminya.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data, kemudian tahap selanjutnya ialah 

melanjutkan tahap penelitian yaitu menganalisa data yang telah telah 

dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisa dan deskriptif. Peneliti akan menganalisa dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual. Oleh karena itu, peneliti memakai interpretasi 

kontekstual, sebagai berikut: 

1. Interpretasi kontekstual  

 memahami ayat dengan memperhatikan asba>b al-nuzu>l ayat serta melihat 

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

bentuk peristiwa dan melihat dalam konteks masa kini. (Ahmad, 2012, h. 113) 

 

 


