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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa buku-buku 

Tafsir dan literatur lainya. Jenis ini penelitian berupa studi pustaka, menurut 

Ruslijanto (2000 : 78) studi pustaka adalah suatu karangan ilmiah berisi 

pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian ditelaah 

dan dibandingkan dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini termasuk 

penelitain yang menggunakan pendekatan kualitatif. Raco (2010 : 2) 

mengutip pendapat Creswell, bahwa metode penelitian kualitatif didefinisikan 

sebagai pendekatan atau penelusuran untuk mengekplorasi dan memahami 

suatu gejala sentral. Sedangkan menurut Sukmadinata (2012 : 60) bahwa 

penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. 

Dengan mengambil judul “Konsep Mayoritas dalam Pandangan Al-

Qurān”, penelitian ini akan fokus pada studi tematis Akṡ ar Al-Nās dalam Al-

Qurān menurut Perspektif Ahli Tafsir. 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan 

ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan menentukan topik, 

pengumpulan data dan  menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu 

pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan 

bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, 

sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum 

melangkah pada tahap berikutnya. (Haryanto, Ruslijanto, & Mulyono, 2000, 

hal. 3)  

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

prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian (dalam 
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mengumpulkan data).  Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka 

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

Beliau juga mengungkapkan bahwa penelitian pustaka dilakukan dengan 

menggunakan buku-buku sebagai sumber data. 

Selain menggunakan metode penelitian pustaka atau sering juga 

disebut studi literatur, book survey, atau library research, penelitian ini 

menggunakan metode Tafsir mauḍ u‟i. 

Rohimin (2007 : 75) menjelaskan bahwa metode Tafsir mauḍ u‟i ialah 

cara mengkaji dan mempelajari ayat Al-Qurān dengan menghimpun ayat-ayat 

Al-Qurān yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama 

membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya  berdasar kronologi serta 

sebab turunya ayat-ayat itu. Kemudian penafsir mulai memberikan 

keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. 

Sedangkan Mawardi (2011 : 171) menjelaskan bahwa metode Tafsir 

mauḍ u‟i (tematik) ialah metode yang ditempuh oleh seorang mufassir 

dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qurān yang berbicara tentang 

satu tema atau masalah tertentu serta mengarah kepada satu pengertian yang 

utuh, sekalipun ayat-ayat tadi turunya berbeda waktu dan tempat serta 

tersebar pada berbagai surat dalam Al-Qurān. Kemudian ia menentukan ayat-

ayat itu sesuai dengan masa turunya, mengemukakan sebab turunya 

sepanjang ayat itu ada sebab turunya, menguraikan dengan sempurna 

menjelaskan makna dan tujuan, mengkaji terhadap seluruh segi, i’rāb, 

balaghah, i’jaz, istinbath, dan lain-lainya. Sehingga satu tema itu dapat 

dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat Al-Qurān yang ada.  

Menurut Baidan (2002 : 72) bahwa yang dimaksud dengan metode 

tematik ialah membahas ayat-ayat Al-Qurān sesuai dengan tema atau judul 

yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut 

dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya 

seperti asbab al nuzul, kosakata, istinbat (penetapan) hukum, dan lain-lain. 

Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil 

dan fakta (kalau ada) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; baik 

argumen itu berasal dari Al-Qurān dan hadīṡ  maupun pemikiran rasional. 
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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. Mayoritas ; Makna mayoritas dalam penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Liliweri (2005 : 101) bahwa istilah mayoritas dikenal dalam 

konsep politik (terutama yang berkaitan dengan pemilihan). Kita sering 

menyebut mayoritas absolut (dalam pemilu) dimana kemenangan 

ditentukan (lazimnya) oleh lebih dari 50 % suara, karena jumlah suara itu 

sangat menentukan jumlah posisi. 

2. Demokrasi ; Terkait makna demokrasi dalam penelitian ini yaitu 

demokarsi yang mengagungkan mayoritas, hal ini sesuai dengan 

pendapat Elvandi (2011 : 256) bahwa demokrasi adalah produk Yunani 

pada mulanya. Demos artinya Rakyat, dan Cratos adalah kekuatan atau 

kekuasaan, sehingga ia berarti kekuatan atau kekuasaan di tangan rakyat. 

Ada yang mengartikan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang 

kekuasaanya dari tangan rakyat, untuk rakyat, dan dilaksanakan oleh 

rakyat secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara 

bebas. Itu artinya, di mata demokrasi, rakyat adalah „tuhan‟, karena 

rakyatlah yang menentukan segala perangkat negara dan undang-

undangnya. 

3. Perspektif Ahli Tafsir ; sudut pandang penyusun Tafsir Al-Mishbah, 

Tafsir Fī Zhilalil Qurān, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir lainnya.  

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012: 59-60) bahwa yang 

menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri. Ia melanjutkan, bahwa peneliti kualitatif sebagai  human 

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. Sugiyono juga menyampaikan bahwa “the 
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researcher is the key instrumen”, artinya peneliti adalah instrumen kunci 

dalam penelitian kualitatif. 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, Kitab Tafsir Al-Mishbah, Kitab Tafsir Ibnu 

Katsir, Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an dan buku Tafsir lainnya merupakan 

buku pokok yang diteliti, kemudian ditunjang dengan buku-buku dan sumber 

lainnya seperti website sebagai sumber data penunjang dalam pembahasan 

dan sebagai sumber data faktual. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai tahapan 

sebagai berikut : 

1. Menentukan permasalahan atau topik yang akan dikaji. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah konsep mayoritas 

dalam pandangan Al-Qurān, studi tematis Akṡ ar Al-Nās dalam Al-Qurān 

menurut Perspektif Ahli Tafsir. 

2. Menentukan kata kunci mengenai permasalahan itu dan padanannya 

dalam Al-Qur`ān.  

Kata kunci dari penelitian ini adalah Akṡ ar Al-Nās, Mayoritas, 

Demokrasi, perspektif Ahli Tafsir   

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

tersebar dalam berbagai Surat dalam Al-Qurān. 

Setelah menentukan batasan masalah penelitian ini, yaitu terfokus 

pada ayat-ayat yang mengandung redaksi Akṡ ar Al-Nās lā ya’lamūn, 

terdapat 11 ayat pada 7 surat dalam Al-Qurān yang mengandung kalimat 

Akṡ ar Al-Nās lā ya’lamūn. 

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

Setelah di susun berdasarkan waktu turunnya, Q.S. Al-A‟rāf [7] : 

187, Q.S. Yūsuf [12] : 21, Q.S. Yūsuf [12] : 40, Q.S. Yūsuf [12] : 68, 

Q.S. Sabā‟ [34] : 28, Q.S. Sabā‟ [34] : 36, Q.S. Ghāfir [40] : 57, Q.S. Al-

Jāṡ iyah [45] : 26, Q.S. Al-Naḥ l [16] : 38, Q.S. Al-Rūm [30] : 6, Q.S. 

Al-Rūm [30] : 30 
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5. Menghimpun penafsiran ayat-ayat tersebut dari Kitab-Kitab Tafsir. 

6. Menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut berdasarkan penjelasan dalam 

Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Sayyid Quthb/ fi Zhilalil Qurān, Tafsir Ibnu 

Katsir  dan 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. 

G. Metode Analisis 

Dalam menganalisis data, Sugiyono (2011 : 247) mengutip pendapat 

Miles dan Huberman (1984) bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu terdiri 

dari data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification. 

Ketiga langkah dalam pendapat Miles 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 (Sugiyono, 2011: 

247). Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun 

ayat-ayat yang memuat redaksi yang berakar kata aktsra Al-Nās laa 

ya’lamun, yang kemudian ditemukan sebanyak 11 ayat yang terdapat 

dalam 7 surat. 11 ayat  tersebutlah yang dikaji lebih dalam dalam 

penelitian ini. 

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

(Sugiyono, 2011: 249). Selanjutnya data penafsiran 11 ayat tersebut 

disandingkan bahkan dibandingkan dengan beberapa Tafsir lain dan 

pendapat ilmuwan-ilmuwan lainnya dalam bentuk narasi atau uraian. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2011 : 252-253). 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menjawab masalah-masalah 

penelitian berdasarkan hasil penelitian. 

 


