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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Berangkat dari permasalahan yang diangkat dan data yang akan dihimpun, 

maka tampak jelas bahwa jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang 

mengkonsentrasikan diri pada penelitian kepustakaan (Library research). Dengan 

subjek dan objeknya semua berasal dari bahan-bahan kepustakaan (Literatur) berupa 

kitab-kitab tafsir, hadis, kamus, buku-buku dan sumber-sumber kepustakaan yang 

terkait dengan masalah yang dibahas. 

3.2 Sumber  Data 

 Data merupakan perwujudan dari informasi dengan sengaja digali untuk 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dengan memperhatikan 

penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini, dimaksudkan untuk menghindari data 

yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data 

primer dan sekunder. 

3.2.1  Sumber data primer  

 Sumber data primer yaitu data yang langsung berkaitan dengan obyek 

penelitian. Dalam hal ini sumber primernya adalah al-Qur’an surah al-Najm/53: 38. 

3.2.2  Sumber data sekunder 
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  Yaitu sumber data pendukung berupa kitab-kitab tafsir, kitab hadist, 

kamus dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari 

perpustakaan IAIN Kendari, Laboratorium Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, jurnal, artikel-

artikel dari internet, maupun hasil penelitian yang menurut penulis sangat 

membantu. 

3.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode kepustakaan yakni menelaah referensi atau dokumen-dokumen yang terkait 

permasalahan yang akan diteliti, baik berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia. 

Baik bersumber dari data primer maupun data sekunder yang akan dikaji guna 

menguraikan masalah yang diangkat secara tertulis. 

 Adapun rujukan pertama dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, karena 

ayat merupakan rujukan pertama dalam penelitian ini, dan rujukan selanjutnya 

adalah kitab-kitab tafsir. Diantaranya, Tafsir kemenag, , Tafsir Al-munir, Tafsir Al-

Misbah, Tafsir Al-Qurthu>bi>, Tafsir Ibnu ‘Abbas, Tafsir Al-Thabari> dan kitab-kitab 

tafsir yang lain yang dapat membantu mengkaji permasalahan ini. Penulis dituntut 

untuk membaca, memilih dan memahami apa yang berkaitan dengan masalah yang 

akan diteliti. Kemudian data-data yang telah dikumpulkan dibagi dalam beberapa 

bab, bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data yang telah ditentukan. 
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3.4 Teknik Analisis 

 Teknik analisis data ialah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal 

ini lantaran membutuhkan kerja keras, fikiran yang kreatif, dan kemampuan 

pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya teknik analisis data tidak bisa 

disamakan antara satu penelitian dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai 

metode yang dipergunakan (Sugiyono, 2010). Dalam melakukan analisis data penulis 

menggunakan metode tahli>li> yang merupakan metode dalam menjelaskan al-Qur’an. 

 Kata tahlili berasal dari bentuk kata (حل) . contoh العقد حل  yang artinya 

membuka ikatan menjadi terurai. Secara umum tahli>li> bermaksud menjelaskan 

secara terperinci. Metode tahlili adalah metode yang digunakan oleh para Ulama 

terdahulu, dan paling luas cakupan pembahasannya. Hal ini dikarenakan Para 

mufassir membagi beberapa  jumlah ayat pada satu surah, dan menjelaskannya dari 

kata perkata secara terperincidan komprehensif. (Rokim, 2017, h. 43) 

 Tafsir tahli>li> adalah penafsiran ayat sesuai urutan dalam surah, kemudian 

menyebutkan kandungannya, baik makna, pendapat ulama, I’rab, balaghah, hukum 

dan lainnya yang diperhatikan oleh mufassir. Jadi tafsir tahli>li> dapat dikatakan; 

bahwa mufassir meneliti ayat al-Qur’an sesuai dengan tertib dalam mushaf baik 

pengambilan pada sejumlah ayat atau satu surah, atau satu mushaf semuanya, 

kemudia dijelaskan penafsiran yang berkaitan dengan makna kata dalam ayat, 

balagahnya, I’rabnya, sebab turun ayat, dan hal yang berkaitan dengan hukum atau 

hikamnya. (Rokim, h. 44) 

 Metode tahli>li> atau yang dinamai Muhammad Baqir al-Shadr sebagai tafsir 
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tajzi’i  yaitu suatu metode tafsir yang mufassir nya berusaha menjelaskan kandungan 

ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya, dengan memperhatikan runtutan ayat 

sebagaimana yang tercantum dalam mushaf dalam hubungan ini mufassir mulai dari 

ayat ke ayat berikutnya, atau dari surah ke surah berikutnya dengan mengikuti 

urutan ayat atau surah sesuai yang termaktub di dalam mushaf. Segala segi yang 

dianggap perlu oleh seorang mufassir tahli>li >diuraikan, yaitu bermula dari kosakata, 

asbabu al-nuzul, munasabat ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan teks atau 

kandungan ayat. 

 Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam metode tahli>li>> sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan kandungan QS al-Najm/53: 38 dari seluruh aspek baik dari status                         

surah yang sedang ditafsirkan Makiyah Madaniya. 

2. Peneliti menguraikan kosa yang terdapat dalam QS al-Najm/53: 38 serta 

menjelaskan dari segi Balaghah, Ijaz, I’rab. 

3. Mengemukakan Asba>b al-Nuzu>l suatu ayat. 

Menjelaskan Muna>sabah (Hubungan) ayat-ayat al-Qur’an satusama lain. (Shihab, 

2013)    


