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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang 

mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran
1
. Metode dapat 

diartikan sebagai prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-

langkah yang sistematis
2
. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai upaya 

kegiatan menyusun pengetahuan ( knowledge) atau membangun suatu ilmu ( 

science) dengan menggunakan metode dan teknik tertentu menurut prosedur 

sistematis. Jadi metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang 

metode-metode yang digunakan dalam penelitian
3
. Adapun metode penelitian 

yang digunakan penulis yakni: 

A. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan 

(Library Research), yaitu penelitian kepustakaan, dimana sumber data berasal 

dari pustaka, seperti buku-buku artikel, majalah, koran dan sebagainya
4
. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini yakni bersifat deskriptif, yaitu menyajikan data 

secara sistematik sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan
5
. 

Penelitian deskriptif mengeksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk 

dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas 

dasar data yang telah diperoleh. Penulis disini, berusaha menggambarkan 

kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan 

sistematis. Data yang telah dikumpulkan, disajikan dengan narasi atau kata-

kata yang mudah untuk difahami
6
. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni content analysis, 

karena dalam penelitian ini membahas secara mendalam penafsiran Nasr 

Hamid Abu Zayd tentang penciptaan manusia dalam al-Qur’an. Content 

analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi 

suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa
7
. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat 

diperoleh
8
. Sumber data ini dari data pustaka yakni jenis data yang diperoleh 

dari buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevensinya dengan permasalahan 

dari judul diatas yang terdiri dari: 

1. Sumber Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama 

melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, 

observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus 

dirancang sesuai dengan tujuannya
9
. Data primer diambil langsung dari 

subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini yakni 

menggunakan buku karangan Nasr Hamid Abu Zayd, yaitu Teks Otoritas 

Kebenaran. Buku tersebut merupakan buku terjemahan dari buku yang 

ditulis oleh Nasr Hamid Abu Zayd, judul aslinya yakni an-Nāṣ, as-Sulţah, 

al-Ңaqīqah,yang diterjemahkan oleh Sunarwoto Dema. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber tidak 

langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi
10

. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti : Ilmu Tafsir : dari Ilmu 

Tafsir Konvensional sampai Kontrofersional. Buku ini merupakan karya 

dari Ma’mun Mu’min. Adapun buku-buku yang terkait dengan penciptaan 

                                                           
7
 Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Pustaka Setia, 

Bandung, 2009, hlm. 165. 
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktik, PT. Rineka Cipta, 

Jakarta, 2006, hlm. 129. 
9
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian ..hlm. 36. 

10
Ibid., 



 
 

 

34 

manusia yakni, Muhammad Ali Albar dalam buku Penciptaan Manusia : 

Kaitan Ayat-Ayat al-Qur’an dan Hadis dengan Ilmu Kedokteran.  Buku 

Asal Usul Manusia menurut Bibel dan al-Qur’an. Buku ini merupakan buku 

terjemahan yang diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, dengan judul asli 

What is the Origin of Man? The Answer of Science and the Holy Scriptures, 

yang ditulis oleh Maurice Bucaille. Pratiwi, dkk, Biologi, Erlangga, Jakarta, 

2007. Buku Quraish Shihab, Mukjizat al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek 

Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib dan Wawasan al-

Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Murtadha 

Mutahhari dalam buku Perspektif al-Qur’an tentang  Manusia dan Agama. 

Buku Aisyah Abdurrahman (Bint al-Syathi’), Manusia Sensitivitas 

Hermeneutika al-Qur’an. Buku karangan dari Lajnah Pentashih Mushaf al-

Qur’an yang bekerja sama dengan  Badan Litbang, Diklat Kementerian 

Agama RI, LIPI, Tafsir Ilmi : Penciptaan Manusia dalam Perspektif  al-

Qur’an dan Sains. Daniel Djuned,  Antropologi al-Qur’an, yang diterbitkan 

oleh Erlangga. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan 

Keserasian al-Qur’an Volume 9 dan Volume 12, yang diterbitkan oleh 

Lentera Hati, Jakarta. Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsirad-Dimasyqi, 

Tafsir Ibnu Katsir Juz 29 : al-Mulk- al-Mursalat, Terj. Bahrun Abu Bakar, 

yang diterbitkan oleh Sinar Baru Algesindo, Bandung. Yayan Rahtikawati, 

Dadan Rusmana, Metodologi Tafsir al-Qur’an: Strukturalisme, Semantik, 

Semiotik, dan Hermeneutik, diterbitkan oleh CV. Pustaka Setia, Bandung. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data 

penelitian
11

. Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai usaha sadar 

untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur 

yang terstandar
12

. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka untuk 

                                                           
11

 Suwartono, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2014, 

hlm. 14. 
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…hlm. 222. 



 
 

 

35 

mengumpulkan data dari sumber-sumbernya, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti 

berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan 

untuk mencari informasi yang diperlukan
13

. Dalam hal ini penulis 

menggunakan dokumentasi berupa literatur pustaka yang terkait dengan tema 

penelitian. Langkah yang penulis tempuh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Menghimpun atau mencari literatur yang berkaitan dengan objek 

penelitian, baik melalui buku-buku, dokumen, internet dan lainnya, 

yang terkait dengan penciptaan manusia, 

2. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an yang terkait dengan penciptaan 

manusia, 

3. Menganalisis data-data tersebut, sehingga penulis bisa menyimpulkan 

masalah yang di kaji. 

 

D. Metode Analisis Data 

Analisis data yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan 

bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari 

data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi
14

. 

Proses analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun 

permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan
15

. 

Analisis data diperlukan agar penulis dapat mengembangkan kategori 

dan sebagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang 

mendasar dan memberi gambaran apa adanya. Metode ini penulis gunakan 

untuk mengungkap pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dalam menafsirkan ayat-

ayat tentang penciptaan manusia. Analisis data yang penulis gunakan dalam 

skripsi ini ialah, analisis deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan deskripsi 

mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari 

kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian 
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hipotesis
16

. Penulis disini dapat mendeskripsikan dan membahas penafsiran 

Nasr Hamid Abu Zayd tentang ayat-ayat penciptaan manusia. 
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