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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian ini ialah kualitatif berbasis library search (penelitian 

kepustakaan) dengan fokus mengkaji ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan tema 

bullying dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:11 dengan menggunakan literatur kebahasaan, 

tafsir, sosial dan lain sebagainya. (Mestika Zed, 2014) 

3.2. Sumber Data 

Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan data sekunder. 

3.2.1. Sumber Data Primer 

 Adapun sumber data primer yang digunakan, di antaranya ialah al-Qur’ān al-

Karīm. 

3.2.2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder ialah data pendukung. Adapun sumber data sekunder yang 

digunakan oleh peneliti yaitu, berupa kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, 

kamus, kitab-kitab hadis, buku-buku, artikel atau jurnal yang terkait dalam 

penelitian.   



 

22 

 

Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data 

melalui library Research yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui metode 

penulisan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memilih buku, 

artikel, jurnal dan lainnya yang diperlukan kemudian membaca, mempelajari, serta 

memahaminya. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data, kemudian tahap selanjutnya ialah melanjutkan 

tahap penelitian yaitu menganalisa data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa dan deskriptif. Peneliti akan 

menganalisa ulang QS. al-Ḥujurāt [49]:11 menggunakan pendekatan teks dan 

konteks yang dilakukan melalui kerangka teori ma’na-cum-maghza. Pendekatan ini 

didasari beberapa tahapan yaitu; Pertama, Analisa makna tekstual dengan 

memperhatikan gramatikal bahasa, intertekstualisasi dan intratekstualisasi; Kedua, 

Analisa konteks historis dengan memperhatikan konteks turunnya ayat baik secara 

mikro maupun makro; Ketiga, peneliti berupaya untuk menggali maghzā al-ayah 

(pesan utama) terhadap ayat yang sedang ditafsirkann kemudian mencoba untuk 

merekontuktekstualisasikan pada masa kontemporer (Sahiron, 2017). 

Oleh karena itu, peneliti memakai beberapa interpretasi data untuk 

digunakan dalam proses penelitian, di antaranya: 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 
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Terkait dengan interpretasi tekstual, objek yang akan diteliti dan ditafsirkan 

menggunakan ayat-ayat al-Qur’an atau dengan riwayat-riwayat dari Nabi Saw. 

Interpretasi tekstual ini dipergunakan untuk menggali pengertian makna yang 

terkandung pada ayat yang menjadi objek kajian penelitian ialah QS. al-Ḥujurāt 

[49]:11. 

2. Interpretasi Linguistik 

dengan cara menggali pengertian dan kaidah kebahasaan. Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik gramatikal untuk mencari pengertian-pengertian serta kaidah-

kaidah yang terdapat pada QS. al-Ḥujurāt [49]:11. 

3. Interpretasi Sosio Historis 

Interpretasi sosio-historis merupakan teknik interpretasi yang memberikan 

penjelasan terhadap turunnya ayat al-Qur’an dan menjadi objek kajian dalam 

penelitian ini yaitu QS. al-Ḥujurāt [49]:11 yang berhubungan dengan peristiwa-

peristiwa atau sejarah tertentu (Asbāb al-nuzūl) (Bazith, 2021). 

  

1. Interpretasi tekstual 

Interpretasi linguistik adalah suatu penafsiran al-Qur’an yang dilakukan 


