
  BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian menyangkut bagaimana 

data dikumpulkan, dianalisis dan bagaimana data akan disajikan. Sub bab ini bukan 

merupakan penjelasan definitif, melainkan operasional metodologi (Sofia, 2014: 

102). Penggunaan metode penelitian dimaksudkan agar  kebenaran yang 

diungkapkan benar-benar dibantengi dengan bukti ilmiah yang kuat (Prastowo, 

2016: 43). Di bawah ini akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, sumber data, 

jenis data, tekhnik pengumpulan data dan analisis yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang objek utamanya 

adalah bahan-bahan pustaka meliputi, sumber data primer dan sekunder. 

Oleh karena itu, dalam proses penelitian ini akan digunakan data atau bahan 

tertulis yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (Kaelan, 2010: 145). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis ayat-ayat al-

Qur’an tentang Jazā’ berdasarkan perspektif  Tafsīr Al-Marāgī dan 

menganalisis relevansinya bagi pendidikan, dengan menggunakan kajian 

pustaka..  
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B. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi 

dua, yaitu sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder).  

Sumber utama adalah data yang terkait langsung dengan tema yang 

dibahas. Adapun sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kitab Tafsīr Al-Marāgī karya Ahmad Musṭāfā al-Marāgī. Adapun sumber 

pendukung atau data sekunder adalah data yang tidak terkait langsung, 

tetapi membicarakan tentang tema tersebut. Singkatnya bahwa sumber 

pendukung itu adalah pelengkap bagi sumber utama yang berkaitan dengan 

tema pokok dalam melakukan analisis, seperti kitab Al-Mu’jam Al-

Mufahraṣ Li Alfāẓi Al-Qur’ ān Al-Karīm yang digunakan untuk 

mengumpulkan ayat-ayat yang setema dalam al-Qur’an, Tafsīr Al-Azhar, 

Tafsīr Ibnu Katṡīr, Tafsīr Al-Qur’ānu Al-‘Ẓīm, Ilmu Pendidikan Teoretis 

dan Praktis, Pengantar Metodik Dedaktik, aplikasi zekr, KBBI online dan 

karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema pokok.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan, maka teknik 

pengumpulan data yang terkait adalah dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi oleh Suharsimi Arikunto diartikan 

sebagai upaya menghimpun data-data yang dilakukan untuk menyelidiki 

benda-benda tertulis, baik berupa buku-buku, catatan, transkip, buku, jurnal, 
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artikel, skripsi, dan majalah serta sumber lainnya yang berkaitan dengan 

tema penelitian tersebut (Muharromatunnisa’, 2016: 24). 

D. Analisis Data 

Analisis data adalah upaya untuk mengungkap makna dari data 

penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi 

tertentu (Khilmiyah, 2016: 330-331). Jenis analisis data pada penelitian ini 

adalah deskriptif analitis. Yaitu menggambarkan penafsiran al-Marāgī 

terhadap ayat-ayat al-Qur’an tentang jazā’. Lebih lanjut, penelitian ini akan 

menganalisis relevansi jazā’ bagi pendidikan berdasarkan perspektif  Tafsīr 

Al-Marāgī . 

Peneliti juga menggunakan metode maudhū’i (tematik) untuk 

mengumpulkan ayat-ayat yang setema dengan Jazā’. Adapun langkah-

langkah metode tafsīr maudhū’i menurut al-Farmawi yang dikutip oleh 

Abd. Muin Salim dari tulisan Quraish Shihab adalah 

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur’an yang akan dikaji 

maudu’i (tematik). Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah masalah yang berkaitan dengan Jazā’. 

2. Menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah 

yang akan dikaji. Yakni mengelompokkan ayat-ayat tersebut ke 

dalam ayat Makkiyyah dan Madaniyyah. 

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut berdasarkan masa turun 

dan asbāb an-nuzūlnya. Asbāb an-nuzūl masing-masing ayat 
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dicantumkan jika ayat tersebut mempunyai asbāb an-nuzūl (tidak 

semua ayat mempunyai asbāb an-nuzūl ). 

4. Mengetahui korelasi (munasabah) antara ayat-ayat tersebut. Untuk 

melakukan langkah ini, ayat tersebut ditafsirkan dan dijelaskan 

korelasinya dengan ayat yang sebelum atau sesudahnya.  

5. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang sesuai, utuh, 

sempurna dan sistematis. Dalam hal ini, penafsiran al-Marāgī 

tentang Jazā’ dipaparkan secara utuh dalam tulisan ini. 

6. Melengkapi uraian pembahasan dengan hadis jika dianggap perlu. 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh 

dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian 

yang serupa, mengkompromikan antara pengertian yang ‘āmm dan 

khās, antara yang mutlaq dan muqayyad, mensingkronkan ayat-ayat 

yang tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasīkh dan mansūkh, 

sehingga semua ayat bertemu pada satu muara (Salim, 2011: 45). 

Langkah ketujuh ini tidak digunakan dalam penelitian ini, karena 

Tafsīr Al-Marāgī adalah tafsīr yang tidak mencantumkan ilmu-ilmu 

lain, seperti usūl fiqh, balāgah, nahwu dan sharaf, karena menurut 

al-Marāgī akan menyulitkan pembaca untuk memahami isi 

kandungan atau tafsiran dari al-Qur’an. 


