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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

pendidikan tauhid dalam kisah Nabi Ibrāhīm sebagaimana yang terdapat di 

dalam Alquran, khususnya yang berkaitan dengan metode yang digunakan 

Nabi Ibrāhīm dalam mengajarkan tauhid serta implikasinya terhadap 

pembelajaran PAI di sekolah.  

Pada hakikatnya, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari 

jawaban yang benar dan logis tentang metode pendidikan tauhid yang 

dilakukan Nabi Ibrāhīm as. berdasarkan Alquran sebagai data empirisnya 

yang kemudian dipahami maknanya berdasarkan tinjauan beberapa ahli tafsīr 

serta sumber lainnya yang menunjang pembahasan penelitian. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Satori & Komariah (2014, hlm. 1) bahwa pada 

hakikatnya, penelitian adalah upaya untuk mencari jawaban yang benar dan 

logis atas suatu masalah yang didasarkan atas data empiris yang terpercaya. 

Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami tentang 

fenomena yang dialami oleh Nabi Ibrāhīm as. selama perjalanan dakwah 

tauhidnya dari berbagai aspek misalnya perilaku kaumnya terhadap Nabi 

Ibrāhīm as, persepsi kaumnya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi 

Ibrāhīm as., motivasi Nabi Ibrāhīm as. dalam menyampaikan ajaran 

tauhidnya tersebut, tindakan yang dilakukan Nabi Ibrāhīm as. dalam misi 

dakwahnya dll., secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan fenomena 

tersebut ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang sistematis sehingga 

mudah dipahami. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Moleong (2010, 

hlm. 6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
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misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian pustaka atau 

bisa juga disebut sebagai study literatur, book survey atau library research. 

Fathoni (2006, hlm. 95) mengemukakan bahwa 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.  

Data yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah data yang 

terdapat dalam Alquran, maka metode yang dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah ditentukan adalah metode tafsīr. Menurut Yusuf 

(2012, hlm. 136-140), jika dilihat dari segi teknis dan cara bagaimana 

mufassir menjelaskan makna-makna ayat Alquran, tafsīr dapat dikategorikan 

ke dalam empat macam, yaitu tafsīr tahlīli (analisis), muqaran 

(perbandingan), ijmāli (global), dan mawḍū`ī (tematik). Berdasarkan 

karakteristik dan fokus penelitian, maka metode yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah metode mawḍū`ī . 

Menurut Al-Farmawi tafsīr mawḍū`ī (2002, hlm. 43) adalah suatu 

metode penafsiran Alquran dengan cara menghimpun seluruh ayat Alquran 

yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu disusun berdasarkan 

kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya. Langkah 

selanjutnya adalah menguraikannya dengan menjelajahi seluruh aspek yang 

dapat digali. Hasilnya diukur dengan timbangan teori-teori akurat sehingga 

mufassir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan 

dengan itu, dikemukakan pula tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan 
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yang mudah dipahami sehingga bagian-bagian yang terdalam sekalipun dapat 

diselami. 

Menurut ahli tafsīr, metode tafsīr mawḍū`ī  pada prosesnya melahirkan 

dua jenis metode tafsīr mawḍū`ī, yaitu; 

a. Metode mawḍū`ī  dalam satu surah 

Metode yang pertama ini merupakan penafsiran menyangkut satu 

surah dalam Alquran dengan menjelaskan tujuan-tujuannya secara umum 

dan yang merupakan tema sentralnya, serta menghubungkan persoalan-

persoalan yang beraneka ragam dalam surah tersebut antar satu dan 

lainnya dan juga dengan tema tersebut, sehingga satu surah tersebut 

dengan berbagai masalahnya merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan (Shihab M. , 2007, hlm. 110-111). 

b. Metode mawḍū`ī dengan menghimpun seluruh ayat dalam Alquran yang 

sesuai dengan tema yang akan dibahas 

Metode ini merupakan penafsiran yang bermula dari menghimpun 

ayat-ayat Alquran yang membahas satu masalah tertentu dari berbagai 

ayat atau surah Alquran yang sedapat mungkin diurut sesuai dengan 

urutan turunnya, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-

ayat tersebut, guna menarik petunjuk Alquran secara utuh tentang 

masalah yang dibahas itu (Shihab M. , 2007, hlm. 111). 

Berdasarkan jenis yang telah disebutkan di atas, maka metode yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode tafsīr mawḍū`ī  jenis 

kedua, yaitu peneliti mencari dan menghimpun seluruh ayat dalam Alquran 

dengan mengambil satu tema yaitu tentang metode pendidikan tauhid dalam 

kisah Nabi Ibrāhīm as.  

Adapun langkah-langkah metode mawḍū`ī yang dilakukan peneliti 

dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Prof. Dr. Abdul Hay Al-

Farmawiy (Shihab M. , 2007, hlm. 176) adalah sebagai berikut: 
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a. Menetapkan metode pendidikan tauhid Nabi Ibrāhīm as yang terdapat 

dalam Alquran sebagai tema atau masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini.  

b. Setelah ditetapkan tema pembahasan, maka langkah selanjutnya peneliti 

menghimpun ayat-ayat yang berbicara mengenai kisah Nabi Ibrāhīm as 

dalam Alquran. Untuk mencari ayat-ayat tersebut, peneliti menggunakan 

kitab Al-Mu’jam Al-Mufahraṡ li Al-Alfāz Alquran Al-Karīm karya 

Muhammad Fu’ad Abd al-Baqy (1407 H/1987 M) dengan mencari kata 

Ibrāhīm sebagai kata kuncinya. Ayat-ayat yang mengandung metode 

pendidikan tauhid jumlahnya ada 40 ayat yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 258-

260, QS. Al-An’ām [6]: 74-79, QS. Maryam [19]: 41-484, QS. Al-

Anbiyā [21]: 51-70, QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 4-6. 

c. Langkah yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah menyusun ayat yang 

dijadikan pembahasan sesuai dengan urutan turunnya disertai dengan 

asbab an-nuzulnya (tidak ditemukan asbab an-nuzul pada semua ayat 

yang dibahas). Peneliti disini menyusun ayat-ayat yang telah dihimpun 

sebelumnya berdasarkan turunnya surat berdasarkan pendapat 

Izzan(2005, hlm. 88-91) yaitu QS. Maryam [19]: 41-48, QS. Al-An’ām 

[6]: 74-79, QS. Al-Anbiyā [21]: 51-70, QS. Al-Baqarah [2]: 258-260, 

dan QS. Al-Mumtaḥanah [60]: 4-6. 

d. Peneliti mencari dan memahami korelasi (munāsabat) ayat-ayat tersebut 

dalam suratnya masing-masing. Analisis tersebut dilakukan oleh peneliti 

menggunakan bantuan kitab-kitab tafsīr.  

e. Menyusun pembahasan dalam satu kerangka yang sempurna. 

Pembahasan ayat difokuskan berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini sehingga tujuan dari penelitian ini dapat 

terjawab.  

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok 

bahasan.  
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B. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan dan menghindari terjadinya salah penafsiran 

antara peneliti dan pembaca dalam memahami maksud dari beberapa istilah 

kunci yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan mengenai 

istilah-istilah tersebut dalam bentuk definisi operasional.  Mengenai definisi 

operasional ini, peneliti mengemukakan beberapa pengertian istilah pokok 

yaitu sebagai berikut: 

1. Metode  

Metode adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh 

pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai 

tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan 

dalam silabi mata pelajaran (Ramayulis, 2011, hlm. 185). 

Metode yang dimaksud dalam penelitian ini sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan definisi metode pada umumnya. Namun metode yang 

dimaksud dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada suatu cara atau 

pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrāhīm as dalam upaya 

menanamkan nilai-nilai ketauhidan/ketuhanan kepada umatnya yang 

tertuang di dalam Alquran. 

2. Tauhid 

Tauhid ialah percaya dan yakin tentang wujud Tuhan Yang Esa, Yang 

tidak ada sekutu bagi-Nya, baik berupa dzat, sifat maupun perbuatan-Nya; 

Yang mengutus utusan-utusan-Nya untuk memberi petunjuk kepada alam 

dan umat manusia kepada jalan kebaikan; Yang meminta pertanggung 

jawaban seseorang di akhirat dan memberikan balasan kepadanya atas apa 

yang telah diperbuatnya selama di dunia ini, baik ataukah buruk (Hanafi, 

1995, hlm. 12). 

3. Kisah 

Dari segi bahasa, kata kisah berasal dari bahasa Arab al-qaṣṣu atau al-

qiṣṣatu yang berarti cerita. Ia searti dengan tatabau’ al-āṡār, pengulangan 

kembali hal masa lalu. Menurut Al-Qaṭṭan (2013, hlm. 436), Qaṣṣaṣ 
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Alquranadalah pemberitaan Alquran tentang hal ihwal umat yang telah 

lalu, nubuwwat (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi. Alquran banyak mengandung keterangan tentang kejadian 

pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri dan 

peninggalan atau jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan 

mereka dengan cara yang menarik dan mempesona.  

Adapun kisah yang menjadi fokus penelitian ini adalah kisah 

nubuwwat (kenabian), antara lain kisah nabi Ibrāhīm as yang terdapat 

dalam Alquran. Dari semua kisah, peneliti mengambil beberapa kisah 

nabi Ibrāhīm as yang berkaitan dengan metode pendidikan tauhid yang 

dilakukan nabi Ibrāhīm pada masa terdahulu sehingga kelak diharapkan 

dapat diterapkan juga dalam pendidikan di sekolah saat ini. 

4. Implikasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008, hlm. 529) 

implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Implikasi dalam 

bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau 

dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Kata implikasi 

memiliki makna yang cukup luas, sehingga maknanya cukup beragam. 

Ada tiga jenis implikasi yang banyak digunakan untuk kebutuhan 

penelitian diantaranya adalah implikasi teoritis, implikasi manajerial, 

dan juga implikasi metodologi. 

Berdasarkan definisi di atas, implikasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini yakni keterlibatan dan dampak metode pendidikan tauhid 

Nabi Ibrāhīm as dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya 

dalam penerapan atau penggunaan metode tersebut dalam pembelajaran 

tauhid di sekolah. Metode pendidikan tauhid yang dilakukan Nabi Ibrāhīm 

as diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah selama ini, serta 

tentunya menjadikan generasi-generasi muslim saat ini menjadi generasi 

yang diharapkan yakni insān kamīl.  



55 
 

 
Hilma Fauzia Ulfa, 2017 
METODE PENDIDIKAN TAUHID DALAM KISAH IBRĀHĪM A.S. DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN PAI D I SEKOLAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. 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. Dengan 

begitu dapat dikatakan bahwa instrument kunci dalam sebuah penelitian 

kualitatif yaitu peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2015, hlm. 305-306). 

Pada prinsipnya yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini 

adalah peneliti sendiri karena penelitilah yang turun langsung ke lapangan 

serta berusaha mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan secara 

mandiri. Oleh karena itu untuk mengukur validitas peneliti sebagai human 

instrument, dibutuhkan beberapa syarat, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Sugiyono (2015, hlm. 305) bahwa jika yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka harus ada “validasi”. Validasi 

terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, 

penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk 

memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka validasi terhadap peneliti sendiri yang 

merupakan kunci utama dalam penelitian ini serta untuk meyakinkan hasil 

penelitian, diantaranya adalah: 

1. Peneliti mempelajari dan memahami kaidah-kaidah metode tafsīr. 

2. Peneliti memahami serta memiliki wawasan studi pustaka terhadap bidang 

yang diteliti. 

3. Peneliti memiliki kemampuan untuk memahami sumber-sumber tafsīr 

yang digunakan dalam penelitian. 

4. Peneliti memiliki kemampuan mengolah data. 
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D. Pengumpulan Data 

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalanya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengalaman), 

interview (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan 

keempatnya (Sugiyono, 2015, hlm. 308). 

Ada dua jenis data yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang akan dianalisis dan dikaji 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah 

Alquran itu sendiri dan tafsīr-tafsīr yang digunakan sebagai rujukan, 

diantaranya Tafsīr Al-Miṣbāḥ, Tafsīr Fī Ẓilālil Qurān, Tafsīr Al-Maragi, 

Tafsīr Al-Azhār dan Tafsīr Al-Muyassar.Adapun ayat-ayat yang dipilih 

dalam penelitian ini sebagai data primer adalah ayat-ayat yang berkaitan 

dengan kisah nabi Ibrāhīm as berdasarkan penafsiran dari beberapa ahli 

tafsīr.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung terhadap data primer, data 

tersebut merupakan tafsīr terjemah yang digunakan sebagai rujukan, 

diantaranyaTafsīr Al-Miṣbāḥ, Tafsīr Fī Ẓilālil Qurān, Tafsīr Al-Azhār, 

Tafsīr  Al-Maragidan Tafsīr Al-Muyassarserta tafsīr lainnya yang 

menunjang penelitian ini. Selain itu peneliti juga menggunakan sumber 

lain seperti buku-buku, jurnal dan sumber dari website yang berkaitan 

dengan pembahasan penelitian ini sebagai penunjang dan memperkaya 

analisis serta pembahasan penelitian.  



57 
 

 
Hilma Fauzia Ulfa, 2017 
METODE PENDIDIKAN TAUHID DALAM KISAH IBRĀHĪM A.S. DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN PAI D I SEKOLAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Dalam observasi ini, 

peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap sumber data yaitu Alquran, 

buku-buku tafsīr serta buku lainnya yang menunjang pembahasan penelitian. 

Kemudian setelah data-data ditemukan, peneliti mendokumentasikan setiap 

temuan data yang kemudian diolah dan disusun dengan kerangka data yang 

sempurna. 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini termasuk ke dalam analisis isi 

(content analysis). Analisis isi/ konten ini merupakan penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi infomasi tertulis. Analisis isi/ konten yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis isi makna kandungan 

kandungan. Analisis yang dilakukan berusaha menguraikan serta menjawab 

rumusan masalah menjadi nampak jelas dan bermakna. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini 

sebagaimana mengutip langkah-langkah analisis data dalam Sugiyono (2015, 

hlm. 338-345), 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, dicari tema dan polanya. 

Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat tergambar dengan 

jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.  

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari Alquran mengenai kisah 

Ibrāhīm as terdapat dalam 69 ayat dan dalam 25 surat. Kemudian dari 

ayat-ayat tersebut, peneliti memilih serta memfokuskan hanya pada ayat-

ayat yang konteksnya mengandung makna metode pendidikan tauhid yang 

dilakukan Nabi Ibrāhīm as, diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah 
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ayat 258-260, QS. Al-An’ām ayat 74-79, QS. Maryam ayat 41-48, QS. Al-

Anbiyā ayat 51-70 dan QS. Al-Mumtaḥanah ayat 4-6. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

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 (1984) 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif 

(Sugiyono, 2015, hlm. 341). 

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji ayat Alquran dalam beberapa 

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

agar mempermudah pembaca dalam memahami isi dari kajian makna 

ayat-ayat yang ditafsīrkan.  

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan (Sugiyono, 2015, hlm. 345). 

Setelah menempuh langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, 

langkah terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menarik 

kesimpulan mengenai metode pendidkan tauhid Nabi Ibrāhīm as yang 

terdapat dalam Alquran serta implikasinya terhadap pembelajaran PAI di 

sekolah.  

 


