
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan serta menganalisis pemikiran Ahmad Mustafa Al-

Māragi mengenai konsep gaḍ al-baṣar dalam al-Qur’an (Sukmadinata, 

2009: 60). Adapaun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu 

penelitian yang menjelaskan, menganalisa, dan menafsirkan data-data 

yang ada (Nata, 1999: 214). 

2. Jenis Data 

Adapun yang dimaksud dengan sumber data adalah sumber dari 

mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002: 144). Dalam penelitian ini, 

data yang digunakan  meliputi sumber data primer dan data sumber data 

sekunder.  

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah 

kitab Tafsir Al-Māragi karya Ahmad bin Mustafa Al-Māragi. 

b. Data Sekunder 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-

buku yang terkait dengan gaḍ al-baṣar, seperti: 
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1) Buku karya karya Abd Aziz Al-Gazuli berjudul Gaḍ al-baṣar, 

yang diterbitkan oleh Gema Insani pada tahun 2003. 

2) Buku karya Yusuf Al-Qardhawi berjudul Al-Ḥalāl Wa al-

Harām Fil Islam, yang diterbitkan oleh Bina Ilmu pada tahun 

1993 dan diterjemahkan oleh Zain Y.S.  

Selain itu, buku-buku terkait pendidikan Islam adalah 

seperti berikut: 

1) Buku karya Hery Noer Aly yang berjudul Ilmu Pendidikan 

Islam, yang diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu pada tahun 

1999. 

2) Buku karya Abdul Aziz yang berjudul Orientasi Sistem 

Pendidikan Agama di Sekolah, yang diterbitkan oleh Teras 

pada tahun 2010. 

3) Buku karya Abdullah Nasih ‘Ulwan berjudul Tarbiyatul Aulad 

fil Islam, yang diterbitkan oleh Remaja Rosdakarya pada tahun 

1992, dan diterjemahkan oleh Khalilullah Ahmad Masjkur 

Hakim dan Jalaludin Rahmat. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari berbagai 

macam materi seperti sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-
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karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian (Khilmiyah, 2016: 113).  

Adapun dalam menghimpun penjelasan konsep gaḍ al-baṣar 

menggunakan metode tafsir mauḍu’i atau metode tematik, yaitu 

mengumpulkan ayat-ayat dalam al-Qur’an yang telah diklasifikasikan 

dengan bahasan tema-tema tertentu (Ilyas, 2013: 282). Dalam hal ini, 

metode tafsir mauḍu’i ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai 

ayat yang mengandung bahasan mengenai konsep gaḍ al-baṣar.  

4. Metode Analisis Data  

Metode analisis data adalah proses pemecahan data menjadi 

komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur 

tertentu (Khilmiyah, 2016: 329). Sedangkan jenis metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis isi (Content Analiysis), yaitu membuat 

inferensi-inferensi dan ṣāḥiḥ data dengan memperhatikan konteks dari 

data yang terkumpul. Analisis ini berhubungan dengan komunikasi atau 

isi komunikasi, untuk kemudian dianalisis dengan pembahasan yang 

mendalam (Bungin, 2007: 155). 

 Adapun metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Meliputi proses pemilihan, pemusatan, perhatian, 

pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar, berupa data 

falid, yang berfungsi untuk menajamkan, mengarahkan, dan 
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menggolongkan, agar bisa menarik interpretasi yang diinginkan 

(Khilmiyah, 2016: 349). 

b. Penyajian Data 

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Tujuannya adalah utntuk memudahkan 

membaca dan mengambil kesimpulan. Adapun bentuk 

penyajiannya dapat berupa teks naratif, grafik, jaringan, atau bagan 

(Khilmiyah, 2016: 350). 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian kegiatan dari 

suatu konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan harus melalui 

tahap verifikasi. Pada tahapan ini, peneliti menguji data secara 

berulang-ulang agar terjamin kebenaran dan kevaliditasanya 

(Khilmiyah, 2016: 350).  

 


