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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai konsep 

ṣilaturaḥim dalam Alquran, yang berkaitan dengan makna, tujuan, kedudukan, 

manfaat serta implikasi terhadap pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk 

menyelidiki dan menggali ayat Alquran tentang ṣilaturaḥim berdasarkan 

tinjauan beberapa ahli tafsir. Sebagaimana yang telah dilakukan peneliti dalam 

melakukan penelitian awal pada ayat-ayat yang berkaitan, ayat-ayat tersebut 

mengandung implikasi terhadap pendidikan. Oleh karena itu, dengan 

penelitian ini, peneliti berupaya untuk memecahkan permasalahan pendidikan 

yang tengah terjadi saat ini. 

Menurut Satori & Komariah (2014, hal. 1) penelitian merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi 

pemecahan suatu masalah. Beberapa ilmuwan memulai kegiatan ilmiahnya 

dengan melakukan penelitian. Penelitian menjadi alat bagi ilmuwan untuk 

mengungkap tabir yang ada di balik fenomena yang terjadi sehingga 

terungkap beberapa kebenaran yang sesungguhnya dan dapat dihasilkan 

pengetahuan baru yang bermanfaat. Di samping itu, penelitian sangat berguna 

bagi pemecahan masalah dengan mengambil pelajaran dari temuan penelitian. 

Objek dari kajian penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang 

mengandung tema sialaturahim. Penelitian ini ditunjang oleh buku-buku tafsir 

dan beberapa literatur yang berkaitan. Penelitian ini memakai pendekatan 

kualitatif dengan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya tentang 

suatu gejala atau keadaan yang sedang diteliti (Arikunto, 2009, hal. 234). 

Kemudian penelitian ini menggunakan metode penafsiran mauḍu’ī dan dicari 

implikasinya terhadap teori dan praktik pendidikan. 

Penelitian kualitatif menurut Yusuf (2014, hal. 328) adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, verstehen 

tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat 
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langsung dan/atau tidak langsung dalam keadaan yang diteliti, kontekstual, 

dan menyeluruh. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus 

dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna 

disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, 

bersifat naratif dan holistik. 

Melalui pendekatan kualitatif peneliti menganalisis beberapa ayat 

dalam Alquran yang mengandung tema ṣilaturaḥim, yaitu sebanyak 7 ayat. 

Ayat tersebut yaitu, Qs. Al-Nisā/4: 1, Qs. Al-Anfāl/8: 75, Qs. Al-Ra’d/13: 21 

& 25, Qs. Al-Ahzab/33: 6, Qs. Al-Baqaraħ/2: 27, Qs. Muḥammad/47: 22. 

Peneliti menggunakan metode penafsiran mauḍu’ī teknik deskrpitif 

dalam menganalisis ayat. Melalui teknik deskriptif akan didapatkan gambaran 

mengenai makna dari ayat-ayat tersebut sebagai hasil dari analisis. Selain itu 

dengan teknik deskriptif diuraikan pula makna dari ayat secara lebih luas dan 

mendalam. Analisis dengan cara deskriptif ini menggunakan berbagai literatur 

untuk menggali dan menjelaskan makna ayat. Metode penafsiran 

menggunakan metode mauḍu’ī dengan cara menghimpun ayat-ayat Alquran 

yang mempunyai maksud atau topik yang sama dan kemudian ditafsirkan dan 

dikaitkan hubungan antar ayat-ayat tersebut. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dilakukan atau 

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

(2006, hal. 95) mengungkapkan penelitian pustaka adalah, suatu penelitian 

yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis 

data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-

periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, 

kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang 

dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. 

Dalam penelitian ini, untuk mengambil pemaknaan terhadap konsep 

ṣilaturaḥim dalam Alquran dibutuhkan metode tafsir yang sesuai untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. 

Dalam penafsiran penelitian ini, secara prosedural metode tafsir yang 

digunakan adalah metode mauḍu’ī. Menurut Mardani (2011, hal. vii) tafsir 
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maudhu’i (tematik) adalah cara menafsirkan ayat Alquran melaui penetapan 

topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat  dari 

berbagai surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk dikaitkan satu 

dengan yang lainnya lalu diambil kesimpulan secara menyeluruh. 

Amiruddin (2010, hal. 38-39) menambahkan bahwa tafsir maudhu’i 

(tematik) adalah metode penafsiran dengan cara membahas ayat-ayat secara 

tematik, metode ini dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat dalam suatu 

tema yang telah dilakukan, kemudian dilakukan penalaran dan analisis 

terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-

syarat tertentu. 

Peneliti akan menghimpun sejumlah ayat dalam Alquran yang 

mengandung tema ṣilaturaḥim, ayat tersebut berjumlah 7 ayat. Kemudian 

setelah dihimpun, maka peneliti berusaha mengkaji ayat-ayat tersebut dari 

berbagai buku tafsir dan beberapa literatur untuk dicari bagaimana konsep 

ṣilaturaḥim yang dimaksud ayat tersebut, serta implikasi yang bisa diterapkan 

pendidikan.  

B. Definisi Operasional 

Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran antara 

peneliti dan pembaca terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini, maka akan 

dipaparkan beberapa penjelasan dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, 

yakni sebagai berikut: 

1. Konsep  

Dalam KBBI (2008, hal. 725), konsep adalah rancangan atau buram 

surat, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret, ling 

gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, 

yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. 

2. Ṣilaturaḥim 

Ṣilaturaḥim ialah suatu ikatan persaudaraan yang menimbulkan 

perdamaian dan kerukunan antar keluarga maupun orang lain. Pada dasarnya 

ṣilaturaḥim dalam konsep Islām merupakan dasar pertama kali teori interaksi 

sosial (Fatihuddin, 2010, hal. 18). 
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Makna ṣilaturaḥim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

hubungan antarsesama manusia yang dibina dalam lingkungan pendidikan, 

baik pendidikan formal, non formal dan informal. 

 

3. Pendidikan 

Menurut Soyomukti (2015, hal. 30) pendidikan merupakan segala 

pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) 

yang diserahkan kepadanya (sekolah) agar mempunyai kemampuan kognitif 

dan kesiapan mental yang sempurna dan berkesadaran maju yang berguna 

bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan 

memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk 

sosial. 

Adapun pendidikan yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah 

usaha dalam mengarahkan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik 

sesuai dengan tuntunan Allāh untuk menjadi manusia kamil (insān kamīl). 

Dalam penelitian ini, pendidikannya mengacu atau berbasis kepada Alquran 

dan Sunnah melalui konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran. Sehingga ini 

merupakan sebuah upaya untuk mengatasi berbagai masalah kependidikan 

dengan menanamkan ruh  Alquran dalam pendidikan melalui konsep tersebut. 

 

4. Implikasi 

Dalam KBBI (2008, hal. 259) implikasi adalah keterlibatan atau 

keadaan terlibat. Sesuai dengan maknanya, implikasi dalam penelitian ini 

adalah keterlibatan konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran terhadap pendidikan. 

Implikasi  dalam penelitian ini adalah implikasi teoritis dan praktiknya yakni 

keterlibatan konsep ṣilaturaḥim  untuk mengembangkan pendidikan, sehingga 

terdapat ruh Alquran dalam konsep pendidikan yang bertujuan untuk 

membangun pribadi yang ber`akhlāqul karimah. 

C. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009, hal. 59) dalam penelitian kualitatif, yang 

menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Satori & 

Komariah (2010, hal. 61) menambahkan bahwa, instrumen dalam penelitian 
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kualitatif adalah yang melakukan penelitian itu sendiri yaitu peneliti. Peneliti 

dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah dan 

mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, dan bahkan ada 

yang menyebutnya sebagai key instrument. 

Menurut Basrowi & Suwandi (2008, hal. 173) menjelaskan bahwa, 

kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus 

merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan 

pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau 

alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses 

penelitian. Instrumen penelitian di sini dimaksudkan sebagai alat mengumpulkan 

data. 

Selain itu, peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009, hal. 60). 

D. Pengumpulan Data 

Menurut Satori & Komariah (2014, hal. 103) fase terpenting dari 

penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data tidak lain adalah suatu 

proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Mustahil peneliti dapat 

menghasilkan temuan, kalau tidak memperoleh data. Pengumpulan data dalam 

sebuah penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan melalui setting dari berbagai seumber, dan berbagai cara. Dilihat dari 

setting-nya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan 

sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti. 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

bersumber literatur, dengan mengadakan penelitian pustaka (library research). 

Selain itu, karena penelitian ini menggunakan metode tafsir mauḍu’ī, maka proses 

pengumpulan data dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang harus ditempuh 

seorang peneliti yang menggunakan metode mauḍu’ī tersebut. 
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Menurut Shihab (2008, hal. 193) bahwa langkah-langkah dalam 

menafsirkan Alquran dengan metode tematik adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan topik bahasan setelah menentukan batas-batasnya dan 

mengetahui jangkaunnya di dalam ayat-ayat Alquran. 

Penelitian ini membahas konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran. 

Banyak ayat-ayat Alquran yang mengandung makna/tema ṣilaturaḥim 

dengan menggunakan banyak kata. 

2. Menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang menyangkut masalah 

tersebut 

Setelah ditetapkan topik pembahasan yaitu ayat-ayat yang 

mengandung ṣilaturaḥim, maka langkah selanjutnya yaitu meghimpun 

ayat-ayat tersebut. Peneliti menggunakan indeks Alquran (Ali, et al., 2014, 

hal. 1293) untuk mencari dan menghimpun ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat 

yang mengandung tema ṣilaturaḥim ada sebanyak 7 ayat yaitu Qs. Al-

Nisā/4: 1, Qs. Al-Anfāl/8: 75, Qs. Al-Ra’d/13: 21 & 25, Qs. Al-Ahzab/33: 

6, Qs. Al-Baqaraħ/2: 27, Qs. Muḥammad/47: 22.  

3. Merangkai urutan-urutan ayat sesuai dengan masa turunannya, misalnya 

dengan mendahulukan ayat Makiyah daripada ayat Madaniyah, karena 

ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah biasanya bersifat umum. 

Setelah ayat-ayat yang terdapat tema ṣilaturaḥim dihimpun, 

kemudian ayat-ayat tersebut dihimpun kembali berdasarkan turunnya ayat 

dimana ayat Makkiyah lebih awal dibandingkan ayat Madaniyah. 

Berdasarkan hal itu, menurut tertib mushaf Ustmani, kronologi turunnya 

ke 7 ayat tersebut sebagai berikut Izzan (2011, hal. 87):  Qs. Al-Ra’d/13: 

21 & 25, Qs. Al-Baqaraħ/2: 27, Qs. Al-Anfāl/8: 75, Qs. Al-Ahzab/33: 6, 

Qs. Al-Nisā/4: 1, Qs. Muḥammad/47: 22. 

4. Kajian tafsir ini merupakan kajian yang memerlukan bantuan kitab-kitab 

tafsir, pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat sepanjang yang 

dapat dijumpai, munasabat, dan pengetahuan tentang dilalah suatu lafal 

dan penggunaanya. Maka mufasir perlu mengetahui itu semua, meskipun 

tidak harus dituangkan dalam pembahasan. 
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Analisis terhadap ayat menggunakan referensi berbagai tafsir. Baik 

itu tafsir bahasa Indonesia asli seperti buku tafsir Al-Miṣbāh dan tafsir Al-

Azhar, juga menggunakan buku tafsir terjemahan bahasa Indonesia seperti 

tafsir Al-Qurţubī, tafsir Quran Terjemahan & Tafsirnya, tafsir Ath-Ţabarī, 

tafsir Al-Bāyan, tafsir Jalalain, tafsir Ibn Kaṡīr, tafsir Fī Ẓilalil Quran, 

tafsir Al-Marāgī, tafsir An-Nūr, tafsir Muyassar dan tafsir Al-Aisar serta 

beberapa buku tafsir berbahasa ‘Arab sebagai penunjang. Selain itu juga 

menggunakan literatur lain yang menunjang sesuai dengan pembahasan 

ayat. 

5. Menyusun pembahasan dalam satu kerangka yang sempurna. 

Pembahasan ayat difokuskan berdasarkan rumusan masalah yang 

telah ditetapkan dalam peelitian ini sehingga dapat menjawab tujuan dari 

penelitian. 

6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang menyangkut masalah 

yang dibahas. 

Selain menganalisis ayat menggunakan buku-buku tafsir dan 

literatur buku lain, peneliti juga melengkapi pembahasan ayat dengan 

beberapa hadis yang relevan. peneliti mencari hadis tersebut dari beberapa 

literatur baik itu dari kitab hadis secara langsung, dari buku tafsir, maupun 

dari liratur buku. 

7. Mempelajari semua ayat-ayat yang terpilih dengan jalan menghimpun 

ayat-ayat yang sama pengertiannya, atau mengkopromikan antara ām 

(umum) dan khāsh (khusus), yang mutlaq dengan muqoyyad atau yang 

kelihatannya kontradiktif, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, 

tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran. 

Ayat-ayat yang telah dihimpun berdasarkan tema ṣilaturaḥim dan 

berdasarkan turunnya ayat, kemudian dianalisis kembali untuk dilihat ayat-

ayat mana saja diantaranya yang terdapat beberapa persamaan konsep. Hal 

ini bertujuan agar analisis terhadap ayat menjadi lebih spesifik sehingga 

memudahkan untuk memahami konsep dan makna dari ayat tersebut. 

8. Pembahasan dibagi dalam beberapa bab yang meliputi beberapa pasal, dan 

setiap pasal itu dibahas kemudian ditetapkan unsur pokok yang meliputi 
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macam-macam pembahasan yang terdapat pada bab kemudian menjadikan 

unsur yang bersifat cabang (far’i) sebagai satu macam dari pasal. 

Setiap ayat dibahas ke dalam beberapa bab, sub bab dan pasal untuk 

lebih menspesifikasikan makna ayat. Pembahasan sengaja dilakukan 

secara terbagi-bagi agar analisis yang dilakukan lebih terfokus dan bisa 

menghasilkan banyak analisis. 

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber, yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. Menurut Silalahi (2009, hal. 289) sumber  primer 

adalah suatu objek atau dokumen original –material mentah dari pelaku yang 

disebut “first-hand information”. Sumber primer meliputi, dokumen historis dan 

legal, hasil dari suatu eksperimen, data statistik, lembaran-lembaran penulisan 

kreatif, dan objek-objek seni. Adapun sumber  sekunder adalah data yang 

dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia 

sebelum penelitian dilakukan, yang meliputi: komentar, interpretasi, atau 

pembahasan tentang materi original. 

Adapun sumber data penelitian ini adalah tafsiran ayat-ayat Alquran yang 

dipilih yang berkaitan dengan tema ṣilaturaḥim yang ditafsirkan oleh mufasirin. 

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah Tafsīr Al-Azhar dan  Tafsīr Al-

Miṣbāḥ. Sedangkan, sumber sekundernya adalah tafsir terjemah, yaitu Tafsīr Fī 

Ẓilālil Qurān, Tafsīr Ibnu Kaṡīr, Tafsīr Aṭ-Ṭabari, Tafsīr Al-Qurṭubi, Tafsīr Al-

Aisar, Tafsīr Muyassar, Tafsīr  Al-Bayan, dan Tafsīr  Al-Maraghi, sebagai 

penunjang dan memperkaya dalam analisis dan pembahasan ayat-ayat. Selain itu 

peneliti juga menggunakan sumber lain seperti buku-buku, jurnal dan sumber dari 

website yang dapat dijadikan referensi yang merujuk pada pembahasan penelitian 

ini. 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis konten. Analisis 

konten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis isi makna dari 

kandungan ayat Alquran. Analisis ini berusaha menguraikan serta menjawab 

rumusan masalah menjadi nampak jelas dan bermakna. 
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Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan 

langkah-langkah analisis data menurut Sugiyono (2008, hal. 247) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Dari sekian banyak data yang diperoleh peneliti, peneliti mereduksi 

data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan 

data pada hal-hal yang penting. Hal tersebut dilakukan agar data yang didapat 

tergambar dengan jelas. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari 

Alquran mengenai ṣilaturaḥim yang terdapat dalam Qs. Al-Nisā/4: 1, Qs. Al-

Anfāl/8: 75, Qs. Al-Ra’d/13: 21 & 25, Qs. Al-Ahzab/33: 6, Qs. Al-Baqaraħ/2: 

27, Qs. Muḥammad/47: 22. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi langkah selanjutnya  yaitu mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal 

ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

Dalam penelitian ini penulis mengkaji ayat Alquran dalam beberapa 

tafsīr dan menyajikannya dalam bentuk uraian, kemudian tabel dan bagan, 

agar mempermudah pembaca untuk memahami isi dari kajian makna 

pernafsiran ayat tersebut. 

 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing / Verification) 

Setelah menempuh langkah-langkah yang disebutkan di atas, langkah 

terakhir yaitu peneliti menarik kesimpulan mengenai konsep ṣilaturaḥim 

dalam Alquran dengan memberikan kejelasan atas gambaran mengenai 

makna, tujuan, peran dan fungsi serta implikasi pendidikan dalam ayat-ayat 

tersebut. 
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Menurut Satori & Komariah (2010, hal. 203) (Satori & Komariah, 

2014) dalam melakukan analisis data dibutuhkan adanya kepekaan teoritis, 

karena dalam analisis data peneliti sebenarnya sedang melakukan upaya 

pengembangan teori “In making sense of the data, you are engaged in 

theorizing  the construction of meaningful patterns and organizations of facts. 

A theory is an arrangement of fact in the form of an explanation or 

interpretation” (Jorgensen, 1989). 

 


