
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research). 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian menggunakan buku-buku sebagai 

sumber datanya (Nawawi, 1993: 30).  

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dapat diartikan sebagai cara-cara dalam menghampiri objek 

(Ratna, 2013: 53). Pendekatan merupakan bagian pokok dan pondasi pokok 

dalam melakukan sebuah penelitian, karena berkaitan dengan metode apa yang 

digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata 

(lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta tidak diperlukan 

adanya usaha untuk menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang 

telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 

2016: 13). Pengertian lain, dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2003: 4). Penelitian kualitatif 

adalah suatu proses penemuan dan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data 
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visual dan naratif yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman tentang 

fenomena atau masalah yang menarik perhatian (Yusuf, 2014: 330). 

Penelitian kualitatif dipilih oleh peneliti karena penelitian kualitatif lebih 

tepat dalam penelitian ini. Hal ini berdasarkan pada tidak diperlukan adanya 

usaha untuk menghitung atau mengkuantifikasikan data penelitian yang 

dilakukan, dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik 

fenomena yang sedikit pun belum diketahui atau guna mendapatkan wawasan 

tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui (‘Strauss dan Corbin, 2003: 5). Oleh 

karena itu, penelitian ini membutuhkan pemahaman dari dokumen-dokumen 

tertulis berupa buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis terkait dengan penelitian 

dan relevan terhadap penelitian yang dilakukan.  

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, 

data yang dikumpulkan diambil dari berbagai literatur-literatur, dokumentasi-

dokumentasi atau naskah-naskah yang relevan sesuai dengan pokok permasalahan 

yang sedang dikaji. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data berarti 

keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat 

dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Pengumpulan data dalam 

pembahasan ini diklasifikasikan menjadi data-data pustaka primer dan sekunder, 

berupa buku-buku dan kitab-kitab. 

1. Data Primer  
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 Penelitian ini mengumpulkan data-data menggunakan metode 

kepustakaan yang menggunakan sumber primer, yaitu  data yang diperoleh 

oleh peneliti secara langsung dari sumber data untuk tujuan yang khusus. Data 

primer adalah data langsung yang berkaitan dengan objek penelitian, tidak 

soal mendukung atau melemahkannya (Prastowo, 2016: 31). Dengan kata lain 

dapat dikatakan, bahwa data primer  adalah data yang digunakan sebagai 

sumber pokok (rujukan utama) peneliti atau sebagai sumber asli. Dalam hal 

ini, penelitian ini mengkaji kitab-kitab,  yang terkait dengan tafsir yang di kaji 

yaitu tafsir an-Nur, dan buku Pendidikan Keluarga Qur’ani, dan lain-lain 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder ialah data yang mendukung proyek penelitian, yang 

mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada yang 

menyebutnya sebagai data derivatif (yang memperoleh imbuhan) (Prastowo, 

2016: 32). Adapun sumber data yang digunakan adalah buku-buku yang 

berhubungan dengan tema yang diteliti seperti Pendidikan Keluarga dalam 

Perspektif Islam, Pendidikan Keluarga Qur’ani, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, 

buku-buku lain serta jurnal yang terkait dengan pendidikan keluarga. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam 

penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini, 

teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan metode  Tafsir 

Mawḍū’ī (tematik), karena penelitian ini bersifat Library Research, yakni 
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penelaahan al-Qur’an serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan persoalan 

yang diteliti yaitu pendidikan keluarga Qur’ani. Adapun metode tafsir mawḍū’ī 

yaitu sebuah upaya atau usaha untuk memahami dan memperjelas kandungan ayat 

al-Qur’an dengan cara menghimpun yang ada dalam al-Qur’an berkaitan dengan 

topik yang dikaji yaitu tentang peran ayah dalam pendidikan keluarga 

berdasarkan al-Qur’an.  

Berkaitan dengan pengumpulan ayat-ayat al-Qur’an penulis 

menggunakan Indeks al-Qur’an. Ketika ayat-ayat al-Qur’an sudah terkumpul 

kemudian langkah selanjutnya yaitu memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan 

penjelasan-penjelasan dan hubungannya dengan ayat-ayat lain, yang kemudian 

diambil kesimpulan. Al-Farmawi mengungkapkan bahwa ada beberapa langkah 

yang harus ditempuh dalam pengumpulan data menggunakan tafsir mawḍū’ī yaitu 

(Baidan, 2000: 152-153): 

1. Menentukan permasalahan atau topik yang akan dikaji. Dalam hal ini tentu 

berkaitan dengan pembahasan yang dikaji peneliti yaitu tentang peran ayah 

dalam pendidikan keluarga qur’ani. 

2. Menghimpun ayat-ayat terkait dengan peran ayah dalam pendidikan keluarga. 

3. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang 

telah ditetapkan yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan peran ayah dalam 

pendidikan keluarga. 

4. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya. 
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5. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat 

tersebut. 

E. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berorientasi 

pada pengukuran dan penghitungan. Adapun analisis penelitian yang digunakan 

adalah dengan metode analisis isi (content analysis). Analisis isi diartikan sebagai 

metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks. Adapun teks 

itu dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol dan gagasan, tema dan 

berbagai macam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Metode analisis isi  

berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai 

gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam teks, dan 

menghasilkan pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan. Analisis isi harus 

memiliki metode dan pendekatan tersendiri untuk dapat menyesuaikan dengan 

karakteristik dan jenis isi yang akan diteliti. Isi tersebut berupa teks yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, maka metode analisis isi tersebut lebih 

tepat dengan menggunakan tafsir (Romli, 2015: 65).  

Adapun metode tafsir yang digunakan adalah studi mawḍū’ī (tematik). 

Tafsir tematik adalah sebuah upaya atau usaha untuk memahami dan menjelaskan 

kandungan ayat al-Qur’an dengan cara menghimpun yang ada dalam al-Qur’an 

yang berkaitan dengan satu topik, kemudian dianalisa kandungan ayat tersebut. 

Selain itu juga diperkaya dengan keterangan hadits-hadits yang relevan dengan 

tema pembahasan sehingga menjadi satu kesatuan konsep yang utuh (Junaedi, 
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2016: 23). Al-Farmawi mengungkapkan ada beberapa langkah yang harus 

ditempuh oleh mufassir setelah data dikumpulkan pada teknik pengumpulan data, 

maka langkah selanjutnya yaitu dengan mengkaji pemahaman ayat-ayat tersebut  

dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufassir, baik yang klasik 

maupun yang kontemporer. Setelah itu, semua ayat-ayat dikaji secara tuntas dan 

seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah 

tafsir yang mu’tabar, serta didukung oleh fakta (jika ada), dan argumen-argumen 

dari al-Qur’an dan Hadits atau fakta-fakta sejarah yang dapat ditemukan (Baidan, 

2000: 152-153). Pada penulisan laporan tersebut, peneliti menganalisis data yang 

sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Moleong, 2001: 

6). Sedangkan metode analisis objek untuk pendalaman pembahasan sebelumnya, 

dengan melakukan analisis terhadap data tersebut (Khoiriyah, 2013: 102). 


