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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

 Dalam rangka memnuhi standar keilmuan sebuah karya tulis 
sehingga menjadikannya sebagai karya tulis ilmiah yang original, 
bermanfaat dan berkualitas, maka metode penelitian merupakan 
langkah awal yang berdampak besar pada hasil yang ingin dicapai. 
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis pada pembahasan 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
 
A. Jenis Penelitian 

Di dalam sebuah penelitian ilmiah, agar dalam penelitian 
itu dapat terarah dan mencapai suatu tujuan yang dituju, maka 
penelitian itu harus didukung dengan pemilihan metode 
penelitianyang tepat. Metode yang akan menjadi teropong untuk 
meneropong setiap-setiap masalah yang sedang di bahas, sehingga 
akan tercipta suatu karya yang secara ilmiah dapat dipertanggung 
jawabkan kebenaran atau kesalahannya. 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian 
library reaseach atau penelitian kepustakaan. library reaseach 
yaitu penelitian yang menitik beratkan pada literatur-literatur yang 
terkait dengan penelitian yang baik dari sumber data primer 
maupun sekunder.1 

Oleh karena itu, pustaka yang di gunakan oleh penulis yang 
paling utama adalah Kitab Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Kitab 
Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan ditambah dengan 
literatur-literatur yang berkaitan dengannya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan data-data 
atau informasi dengan menggunakan bantuan data yng bersifat 
teoritis yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan ini. 

 
B. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian 
Deskriptif Komparatif. Penelitian Deskriptif adalah metode yang 
digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu 
fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, 
mengaanalisis data dan menginterprestasikannya. Metode deskriptif 

                                                             
1 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 

1994), 3. 
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dalam pelaksanaannya dilakukan melalui: teknik survey, studi 
kasus (bedakan dengan suatu kasus), studi komparatif, studi tentang 
waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter.2 

Kemudian penulis menggunakan teknik komparatif dalam 
penelitian deskriptif tersebut, Jadi yang dimaksud dengan metode 
komporatif ialah 
1. Membandingkan teks [nash] ayat-ayat al-Qur’an yang memiliki 

persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, 
dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang 
sama 

2. Membandingkan ayat al-Qur’an dengan hadis yang pada 
lahirnya terlihat bertentangan, dan  

3. Membaningkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam 
menafsirkan al-Qur’an.3 

Di dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran 
tentang pendapat atau pemikiran-pemikiran para mufassir yang ada 
di Indonesia yaitu dengan cara membandingkan dari segi kesamaan 
dan perbedaannya. Adapun tokoh yang di ambil penulis untuk di 
komaprasikan adalah M. Quraish Shihab dan Hamka dalam 
pemikirannya tentang stratifikasi sosial dalam Kitab Tafsir Al-
Misbah dan Kitab Tafsir Al-Azhar. 

 
C. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan 
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya 
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kecil.4 Yaitu mengumpulkan bahan baca buku, laporan-laporan, 
majalah-majalah, jurnal-juran, artikel-artikel, dan karya-karya 
ilmiah yang lainnya. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian 
diolah sedemikian rupa sehingga menjadi rapi. Setelah itu dijadikan 
satu sumber-sumber yang telah ada sehingga menjadi penelitian 
yang memadai. 

 
 

                                                             
2 Suryana, Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif 

dan Kualitatif), (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 20. 
3 Hujair Sanaky, Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir 

Mengikuti Corak atau Warna Mufassirin), (Al-Warid, 2008), 278. 
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D. Sumber Data 
Karena penulis menggunakan jenis dalam penelitian ini 

dengan jenis penelitian Library reasearch maka teknik yang 
digunakan penulis yaitu dokumentasi dengan melakukan pencarian-
pencarian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi 
pembahasan, sehingga dalam mengumpulkan data terdapat dua 
sumber data, yaitu diantaranya: 
1. Data Primer 

Adalah data autentik atau data yang berasal dari 
sumber pertama.5 Dalam hal ini, penulis akan mengambil 
langsung dari dua kitab Tafsir, yaitu Tafsir Al-Azhar karya 
Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab. 

2. Data Sekunder 
Sumber sekunder dapat diartikan sebagai sumber 

penunjang yang dibutuhkan untuk memperkaya data atau 
menganalisa data atau menganalisa permasalahan yaitu pustaka 
yang berkaitan dengan pembahasan dan dasar teoritis. Data 
sekunder dapat diartikan sebagai sebuah data yang diperoleh 
dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek 
penelitiannya.6 

Sumber sekunder yang peneliti gunakan pada 
penelitian ini berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan 
pembahasan dan dasar teoritis, yaitu dengan menggunakan 
kitab-kitab, buku-buku, atau literatur-literatur yang berkaitan 
atau berkenaan denga permasalahn atau topik yang dibahas 
dalam penulisan skripsi ini. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan 
standar untuk memperoleh data yang diperlukan7. Karena penelitian 
ini merupkan penelitian kualitatif, maka dalam pengumpulan data 
penulis menggunakan studi dokumentasi, yakni dengan 
mengumpulkan data serta bahan-bahan dari buku, jurnal, paper, 
majalah dan bahan-bahan yang mempunyai keterkaitan dengan 
permasalahan yang sedang dibahas. 

                                                             
5 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1996), 216. 
6 Sutrisno, Metodologi Research, 10. 
7 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999). 

211. 
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Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini 
adalah dengan mengumpulkan deskripsi-deskripsi dan hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh ahli-ahli dibidangnya sesuai 
dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Hasil-hasil 
penelitian dari para peneliti yang terdahulu dalam penelitian ini 
berfungsi sebagai bahan mentah, untuk selanjutnya dicari garis-
garis besarnya, struktur fundamental dan prinsip-prinsip dasarnya 
yang sedapat mungkin dilakukan secara mendetail dan bahan yang 
kurang relevan diabaikan.8 

Dalam penelitian ini, sumber primernya menggunakan 
Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya 
Quraish Shihab. Dengan berfokus pada surah al mujadalah, ali 
imran, at taubah, dan al hujurat. Pnelitian ini pun hanya akan 
memfokuskan diri pada sudut pandang al-Quran mengenai 
stratifikasi sosial. Data-data pendukung lain pada penelitian ini 
adalah buku-buku tentang stratifikasi sosial, penelitian-penelitian 
terdahulu dan lainnya. 

 
F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas 
yang dilakukan aecara terus menerus selama penelitian 
berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada 
tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, 
pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah 
seperti yang lazim dilakukan penelitian kuantitatif. Hal ini berarti, 
pengumpulan data dan analisis data dilakukan bersamaan. Selama 
proses penelitian, seorang peneliti secara terus menerus 
menganalisis datanya. Seperti yang dikatakan Taylor, membaca 
catatan lapangan menangkap tema-tema penting yang muncul dari 
hasil wawancara mendalam atau observasi terlibat dan 
mengembangkan konsep atau kategori-kategori, dan beberapa saat 
setelah memulai penelitian, peneliti berusaha untuk memfokuskan 
penelitiannya adalah aktivitas-aktifvitas yang termasuk analisis 
data. Oleh sebab itulah Afrizal menyebutkan analisis data dalam 
penelitian kualitatif sebagai kegiatan siklus, bukan linear.9 

                                                             
8 Anton Bekker dan Achmad Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1990), 109-125. 
9 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajagrafindo 
Persada, 2015), 98. 
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Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan 
peneliti adalah deskriptif analitik. Teknik deskriptif analitik 
dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian 
disusul dengan analisis. Teknik deskriptif analitik terdiri dari empat 
alur aktifitas yang saling berkaitan, yaitu pengumpulan data, seleksi 
data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau pengabsahan.10  

Terkait dengan langkah-langkah analisis data sebagaimana 
telah disebut di atas, maka: Pertama, peneliti mengumpulkan data 
dengan mencermati penafsiran tentang stratifikasi sosial dalam 
Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Kedua, peneliti akan 
menyeleksi data-data yang diperlukan dan menyisihkan data yang 
tidak sesuai berdasar pada parameter yang telah ditentukan. Ketiga, 
peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang dilakukan 
bersamaan waktu dengan pengumpulan dan reduksi data.  
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