
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka 

(Moleong, 2002 : 6). Penelitian kualitatif ini dipergunakan untuk memperoleh 

gambaran empiris mengenai sains penciptaan alam semesta dalam Al-Qur’an. 

Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka), yakni 

hasil penelusuran pustaka digunakan sebagai tumpuan utama keseluruhan 

penelitian (Zed, 2004: 1-2), mulai dari pencarian informasi penelitian sejenis, 

memperdalam kajian teoritis, sampai dengan data penelitiannya juga 

menggunakan sumber kepustakaan. Sehingga, pada pelaksanaannya 

penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memecahkan problem 

yang bersifat konseptual-teoritis (Suwadi et al., 2014: 20) tentang sains 

penciptaan alam semesta dalam Al-Qur’an. 

B. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku 

karya Harun Yahya yang berjudul The Qur’an Leads The Way to Science 

diterbitkan oleh Global Publishing di Istanbul Turki pada tahun 2004. 

 

 



b. Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu buku-buku serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini. Beberapa buku yang digunakan yakni buku-buku karya 

Harun Yahya yang berjudul, Al-Qur’an dan Sains, Mengenal Allah Lewat 

Akal, Menyingkap Rahasia Alam Semesta,  Pesona Al-Qur’an dan 

Penciptaan Alam Raya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data variabel yang 

bersangkutan dari data berupa dokumen tertulis seperti buku, surat kabar dan 

peraturan perundang-undangan. Serta dokumen nontertulis seperti rekaman 

dan film (Sugiyono, 2009: 82). Dalam penelitian ini, dokumen yang 

digunakan hanya berupa buku dan surat kabar. Sedangkan peraturan 

perundang-undangan, rekaman dan film tidak digunakan. Hal ini dikarenakan 

peneliti belum menemukan ketiga jenis sumber tersebut yang relevan dengan 

penelitian ini. 

D. Metode Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis). Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (content analysis) 

adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru 

(replicable), dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi 

berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Dalam penelitian 



kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti memaknai isi 

komunikasi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi (Bungin, 2007: 

23). 

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi sains penciptaan alam semesta dalam Al-Qur’an 

berdasarkan sumber primer yaitu buku The Qur’an Leads the Way to 

science karya Harun Yahya. 

2. Mengidentifikasi sains penciptaan alam semesta dalam Al-Qur’an 

berdasarkan beberapa sumber sekunder seperti, buku Al-Qur’an dan Sains, 

Menyingkap Rahasia Alam Semesta karya Harun Yahya dan lain 

sebagainya. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan implementasi sains penciptaan alam 

semesta dalam Al-Qur’an menurut Harun Yahya dalam karyanya The 

Qur’an Leads the Way to science pada pendidikan Islam. 

4. Membuat kesimpulan berdasakan hasil identifikasi dan analisis secara 

keseluruhan di dalam penelitian. 


