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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun 

sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat diperoleh jawaban untuk 

pertanyaan-pertanyaan penelitian (Silalahi, 2012, hal. 180).Desain penelitian 

menjabarkan secara lengkap tentang bagaimana seorang peneliti hendak 

melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Selain itu adanya desain penelitian juga memungkinkan orang lain memahami 

dan mengikuti langkah- langkah yang hendak dijalankan oleh peneliti dalam 

menemukan jawaban. 

Sementara Sugiyono (2015:15), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berdasarkan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci.Berkenaan dengan itu, Moleong (dalam Barowi & Suwandi, 2008, hal. 

187), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, 

data yang dikemukakan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada 

angka-angka.  

Sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena kajian yang akan dibahas mengenai “konsep 

khalīfaħ dalam Al-Qur`ān dan implikasinya terhadap pendidikan Islam.” 

Konsep-konsep khalīfaħ diungkapkan berdasarkan pemikiran mufassir, 

kemudian ditemukan kaitan atau implikasinya terhadap pendidikan untuk dapat 

digunakan dalam proses pendidikan. 

B. Metode Penelitian 

Djajasudarma (2006:7) mengartikan metode penelitian sebagai alat, 

prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam 

mengumpulkan data).Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka 

atau sering juga disebut studi literatur, book survey, atau library research.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Djajasudarma (2006:7) mengungkapkan 

bahwa penelitian pustaka dilakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai 

sumber data.  Selain itu, M. Nazir (2003:27), mengemukakan bahwa studi 
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kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literature- literatur, catatan-catatan, dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.  

Senada dengan M. Nazir dan Djajasudarma, Mestika Zed (2008:3) 

menambahkan bahwa studi pustaka ialah seranglaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitian. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa riset 

pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan 

saja tanpa memerlukan riset lapangan.  

Dengan menggunakan metode penelitian pustakaini, data penelitian 

dikumpulkan dari 3 buku Tafsir, yaitu Tafsir Al-Mishbah, Tafsir An-Nur dan 

Tafsir Hamka sebagai buku pokok atau dikenal dengan sumber primer, 

sebagaimana Sugiyono (2013:308), menyatakan bahwa sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.  

Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh data-data terkait dari buku 

sumber lainnya, juga dari sumber tertulis lainnya, seperti website. 

Sebagai panduan langkah- langkah operasionalnya, penelitian ini juga 

menggunakan metode tafsir Maudu’i , metode tafsir Maudu’i  (tematik) ialah 

metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun 

seluruh ayat-ayat al-Qur`ān yang berbicara tentang suatu tema atau msalah 

tertentu serta mengarah kepada satu pengertian yang utuh, sekalipun ayat-ayat 

tadi turunnya berbeda waktu dan tempat serta tersebar pada berbagai surat 

dalam al-Qur`ān. Kemudian, ia menentukan ayat-ayat itu sesuai dengan masa 

turunnya, mengemukakan sebab turunnya sepanjang ayat itu ada sebab 

turunnya, menguraikannya dengan sempurna menjelaskan makna dan tujuan, 

mengkaji terhadap seluruh segi. Sehingga satu tema itu dapat dipecahkan 

secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-Qur`ān yang ada(Abdullah, 2011, hal. 

171). 

Menurut Syeikh Syaltut (dalam Abdullah, 2011, hal. 171-172) tafsir 

Maudu’i  adalah metode tafsir yang paling ideal yang perlu diperkenalkan 

kepada khalayak umum dengan maksud untuk membimbing mereka mengenal 

berbgai macam petunjuk yang dikandung al-Qur`ān, yang tidak selalu bersifat 
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teoritis tanpa memiliki hubungan yang ril dengan apa yang dialami oleh 

individu dan masyarakat, serta sedala aspek kehidupan mereka.   

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji adalah konsep khalīfaħ. 

Maka, dalam langkah operasionalnya, peneliti menghimpun ayat-ayat Al-

Qur`ān yang memuat kata khalīfaħ, khulafā` dan khalā`if.  

C. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran pembaca terhadap 

istilah- istilah dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan 

beberapa istilah tersebut, yakni sebagai berikut. 

1. Khalīfaħ; Khalīfaħ seringkali diartikan sebagai "pengganti” (karena 

yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang, sesudah 

yang digantikannya). Adapun makna khalīfaħ dalam tafsir Al-

Mishbah, tafsir An-Nur, tafsir Hamka hal itulah yang hendak dicari 

dalam penelitian ini. 

2. Pendidikan; pendidikan yang dimaksud dalam judul penelitian ini 

adalah usaha mendewasakan atau mengarahkan perilaku peserta didik 

ke arah yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Allah Swt. untuk 

menjadi manusia kamil (insan kamil). 

3. Implikasi; makna implikasi dalam penelitian ini, sesuai dengan 

maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen 

Pendidikan Indonesia, 2008: 529)  yang berarti  keterlibatan. Salah 

satu hal yang dicari dalam penelitian ini ialah keterlibatan peran 

manusia sebagai khalīfaħ. 

D. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen 

penelitian. Jadi, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2015, hal. 

148). 

Arikunto (2006:160), instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya leb ih 
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mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah untuk diolah. 

 Sementara itu Nurul Zuriah (2007:168), menyatakan bahwa instrumen 

penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Sugiyono (2008: 222-223), menyebutkan 

bahwa yang menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif 

adalah peneliti itu sendiri. Lebih lanjut Sugiyono mengatakan, bahwa peneliti 

kualitatif sebagai  human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafs irkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Lebih lanjut Sugiyono 

menyampaikan bahwa “the researcher is the key instrumen”, artinya peneliti 

adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. 

Senada dengan pendapat Sugiyono, Nasution (dalam Sugiyono, 2008: 223) 

menyatakan: 

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, 

segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus 
penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil 
yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 

sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 
penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 

tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-
satunya yang dapat mencapainya.” 
 

E. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa buku-buku tafsir Al-

Qur`ān dan literatur lainnya. Jenis penelitian pustaka ini termasuk ke dalam 

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana Putra dan 

Lisnawati (dalam Arifah, 2014, hal. 35) memasukkan jenis penelitian pustaka 

ini kedalam salahsatu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci. 

Arikunto (2006: 129), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber 

data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari literatur, 

dengan mengadakan penelitian pustaka (library research).  
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Dalam penelitian ini, merujuk pendapat Silalahi (2012,:289-291) yakni ada 

dua jenis data yang digunakan dalam penelitian, yakni data primer dan data 

sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung, 

yaitu teks al-Qur`ān dan terjemahan al-Qur`ān beserta uraian penjelasan yang 

bersumber dari buku tafsir Al-Mishbah, tafsir An-Nurdan tafsir Hamka.  Dari 

sumber ini akan dikumpulkan ayat-ayat yang memuat kata khalīfaħ serta akar 

katanya. Adapun ayat-ayat yang dipilih dalam penelitian ini adalah data primer 

adalah sebagai berikut; QS. Ṣād [38]:26, QS. al-A’rāf [7]:69 dan 74, QS. Fāṭir 

[35]:39, QS. al-Naml [27]:62, QS. Yūnus [10]:14 dan 73, QS. al-An’ām 

[6]:165, QS. al-Baqarah [2]:30. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Data-data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer dalam penelitian 

ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah tafsir-tafsir dan 

literatur lainnya yang menunjang sumber data primer, untuk memperkaya hasil 

pembahasan serta sebagai pembanding dalam penelitian ini.   

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2008: 224), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data  yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.  

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

bersumber dari literatur, dengan mengadakan penelitian pustaka (library 

research). Selain itu, karena penelitian ini menggunakan metode maudū’i, 

maka proses pengumpulan data dilakukan berdasarkan langkah- langkah yang 

harus ditempuh seorang peneliti yang menggunakan metode Maudu’i  tersebut.  

Dalam pelaksanaan penelitian, ada beberapa keadaan yang mengharuskan 

adanya beberapa langkah tambahan yang perlu dilakukan oleh peneliti. 
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Adapun langkah- langkah yang ditempuh oleh peneliti sebagaimana Abdullah 

(2011:172-173), adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan permasalahan atau topik yang akan dikaji.Masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah penyebaran ayat-ayat yang berkaitan 

dengan khalīfaħ, pendapat mufassir mengenai ayat-ayat tersebut dan 

implikasi edukatif konsep khalīfaħ dalam tafsir Al-Mishbah, tafsir An-

Nurdan tafsir Hamka. 

2. Menentukan kata kunci mengenai permasalahan itu dan padanannya dalam 

al-Qur`ān. Kata kunci dari penelitian ini adalah khalīfaħ, pendidikan dan 

tafsir Al-Mishbah, tafsir An-Nurdan tafsir Hamka. 

3. Mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara mengenai topik tersebut, yang 

tersebar dalam berbagai surat.Setelah menentukan batasan masalah 

penelitian ini, yaitu terfokus pada ayat-ayat yang mengandung redaksi 

yang berakar katakhalīfaħ, khulafā`, khalā`if  kemudian ditemukan 9 ayat 

yang memuatnya.  

4. Menyusun ayat-ayat itu sesuai dengan kronologis turunnya.Setelah di 

susun berdasarkan waktu turunnya, urutan 9 ayat tersebut adalah QS. Ṣād 

[38]:26, QS. al-A’rāf [7]:69 dan 74, QS. Fāṭir [35]:39, QS. al-Naml 

[27]:62, QS. Yūnus [10]:14 dan 73, QS. al-An’ām [6]:165, QS. al-Baqarah 

[2]:30. 

5. Menghimpun penafsiran ayat-ayat tersebut dari tafsir Al-Mishbah, tafsir 

An-Nurdan tafsir Hamka. Himpunan tafsir tersebut dapat dilihat di 

lampiran. Dari 9 ayat tersebut selanjutnya ayat-ayat tersebutlah yang dikaji 

lebih dalam.  

6. Menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut berdasarkan penjelasan dalam 

tafsir Al-Mishbah, tafsir An-Nurdan tafsir Hamkadan ditunjang dengan 

tafsir-tafsir lain dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan 

pembahasan. 

7. Membuat suatu kesimpulan tentang jawaban permasalahan yang 

terkandung dalam topik yang dibahas. 
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G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, manjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008, hal. 244).   

Senada dengan hal tersebut, Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2012, 

hal. 248) menyatakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis ḍilālaħ  dan 

munāsabaħ.Ḍilālaħ  menurut Amir Syarifuddin (2009: 132-133) adalah 

memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang petama disebut adalah 

al-maḍlūl, dan segala sesuatu yang kedua disebut al-ḍāll (petunjuk, penerang, 

atau yang memberi dalil). Sedangkan munāsabaħ  menurut Quraish Shihab 

(dalam Anwar, 2009, hal. 61), adalah adanya keserupaan dan kedekatan di 

antara berbagai ayat, surat dan kalimat yang melibatkan adanya hubungan. 

Hubungan tersebut dapat berbentuk keterkaitan makna antar ayat dan macam-

macam hubungan, atau kemestian dalam pikiran (nalar).  

Selain itu Miles dan Huberman (dalam Sutopo & Arief, 2010, hal. 10), 

menyatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan / verifikasi.  

Ketiga langkah dalam pendapat Miles dan Huberman tersebut dan 

aplikasinya dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

1. Mereduksi data; merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sutopo & Arief, 2010, 

hal. 11). Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun 
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ayat-ayat yang memuat redaksi yang berakar kata khalīfaħ, khulafā`, 

khalā`if, yang kemudian ditemukan sebanyak sembilan ayat. 

2. Menyajikan data; penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

(Sutopo & Arief, 2010, hal. 12). Selanjutnya data penafsiran sembilan ayat 

dari tafsir Al-Mishbah, tafsir An-Nurdan tafsir Hamka tersebut 

disandingkan bahkan dibandingkan dengan beberapa tafsir lain dan 

pendapat ilmuwan-ilmuwan lainnya dalam bentuk narasi atau uraian. 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sutopo & Arief, 2010, hlm. 14). 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menjawab masalah-masalah 

penelitian berdasarkan hasil penelitian. 


