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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Metode merupakan suatu cara komponen penting dalam 

penulisan karya ilmiah atau penulisan hasil penelitian. Selain 

sebagai pondasi awal, metode juga sebagai penuntun dan 

pengarah dalam tindakan penelitian supaya pembahasannya 

sistematis, sehingga sebuah karya atau penelitian bisa fokus 

dan sampai pada tujuanyang dicari. Metode digunakan untuk 

usaha menemukan, mengembangkan, mengetahui kebenaran 

suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode-metode 

ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

terdiri dari berbagai aspek, antaralain : 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian yang sumber datanya 

dikumpulkan dari bahan pustaka, seperti buku, surat 

kabar, majalah atau dokumen-dokumen lain yang 

berkaitan dengan obyek penelitian.
1
 Menurut Mestika 

Zed, penelitian kepustakaan maksudnya adalah data 

dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka yakni 

menggunakan teknik dokumentasi dengan cara 

menggali informasi dari buku, makalah, majalah, 

skripsi, thesis, serta lain-lain yang memiliki relevansi 

dengan tema kajian.
2
  

Adapun pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan 

dan prilaku orang-orang yang diamati,
3
 yakni 

menganalisis secara terus menerus sejak awal sampai 

akhir penelitian, dengan menggunakan pola berfikir 
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induktif dengan tujuan mencari pola, model, makna 

bahkan teori.
4
 Penelitian berpendekatan kualitatif ini 

paparan analisisnya tertuang dalam bentuk narasi yang 

disusun secara logis dan sistematis. 

 

B. Sifat Penelitian 
Dilihat dari bentuk permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam penelitian ini, sifat penelitian masuk 

kedalam penelitian bersifat deskriptif. Artinya 

penelitian yang bersifat mendiskripsikan, 

menggambarkan, memaparkan secara jelas atau fokus 

sasaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian.
5
 

 

C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah 

kepustakaan. Adapun penelitian kepustakaan yaitu jenis 

data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah 

yang ada relevansinya dengan bahasan dari judul di 

atas, yang terdiri dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung 

dari tangan pertama yang berarti dalam penelitian 

kepustakaan, ketika peneliti membahas tentang 

karya tokoh, maka peneliti harus menemukan dan 

menggunakan karya dari tokoh yang dimaksud.
6
 

Dalam hal ini sumber data primer dalam kajian ini 

adalah Tafsir Al-Khazin yang berjudul Tafsir 

Lubab at-ta’wil fi ma’ani al-tanzi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung dalam memberikan data yang 

mendukung penelitian yang dilakukan.
7
 Sumber 

sekunder dibutuhkan untuk memperkaya data. 
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Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, 

karya-karya ilmiah dan e-book yang dapat 

menunjang penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumplan data merupakan cara-cara 

yang dilakukan oleh seorang penulis dalam 

mengumpulkan data-data penelitiannya. Beberapa 

teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam 

penelitian kualitatif yaitu : teknik observasi, teknik 

wawancara, catatan lapangan, dokumen, sampling dan 

lain-lain. 

Karena jenis penelitian yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah kepustakaan, maka teknik 

pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi. 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya 

barang-barang tertulis. Dokumen merupakan rekaman 

kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka 

dapat berupa catatan anekdot, sirat, buku harian, dan 

dokumen-dokumen.
8
 Bersumber dari bahan pustaka, 

bisa berupa buku, surat kabar, majalah, atau dokumen-

dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.
9
 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Al-Qur’an, tafsir Al-Khazin yang 

berjudul Tafsir Lubab at-ta’wil fi ma’ani al-tanzi dan 

buku-buku lainnya yang mendukung pembahsan tema 

judul ini. 

 

E. Metode Analisis Data 
Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya 

adalah menganalisis data. Seluruh data yang terkumpul 

akan dianalisis dengan menggunakan teknik content 

analisis, yaitu teknik analisis data yang diharapkan 

mengkaji isi suatu objek kajian. Dalam hal ini, Sujono 

dan Abdurrahman mengutip teorinya holsti mengatakan 

bahwa content analisis adalah teknik apapun yang 
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digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha-

usaha, menemuan karakteristik pesan, dan dilakukan 

secara obyektif sistematis.
10

 

Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu 

teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan. 

Analisis ini sangat tepat digunakan untuk penelitian ini, 

karena sumber data primer penelitian ini adalah sebuah 

naskah teks al-Qur’an dan tafsir Al-Khazin Tafsir 

Lubab at-ta’wil fi ma’ani al-tanzi. Sehubungan dengan 

hal itu, penulis mengumpulkan data-data yang terkait 

dan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu 

metode berfikir yang bertolak dari pengetahan yang 

bersifat umum ditarik pada kesimpulan yang bersifat 

khusus.
11

 Dalam hal ini menggambarkan ayat-ayat yang 

berhubungan dengan ancaman untuk para penghafal al-

Qur’an yang lupa akan hafalannya dala tafsir Al-Khazin 

yang berjudul Tafsir Lubab at-ta’wil fi ma’ani al-tanzi 

secara utuh disertai pendapat para ulama’ tafsir lainnya 

untuk mempertegas makna, kemudian menuju kearah 

yang bersifat kongkrit.  
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