
38 
Ganjar Alamsyah, 2022 
KONSEP AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR DALAM AL-QUR’AN UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT BAIK DAN 
DAMAI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

Metodologi Penelitian 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka, 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di 

balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara 

realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. 

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong, (2014. hlm. 4) yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, pada kawasannya 

sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan 

peristilahannya. 

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah telaah kepustakaan (library research) karena itu, 

metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi 

yang memakai sumber karya tulis kepustakaan. Penelitian ini berusaha 

mengumpulkan data, menganalisa dan membuat interpretasi tentang konsep amar 

ma`ruf nahi munkar dalam Al-Qur`an. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Sugiyono, (2006. hlm. 296). Dijelaskan 

bahwa library research adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan buku-buku, pereodikal, 

naskah-naskah, catatan-catatan, kisah sejarah tertulis, dokumen dan materi 

pustaka lainnya yang terdapat dalam koleksi perpustakaan. Di sini menuntut 

seorang penulis harus bersifat “perspektif emic” artinya memperoleh data bukan 

“sebagaimana seharusnya” tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang dialami 

dan dipikirkan oleh partisa/sumber data. 
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B. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama data 

primer dan kedua data sekunder. Adapun data primer yang dimaksud adalah data yang 

bersumber dari kitab-kitab tafsir Al-Qur`an yang membahas tentang amar ma`ruf nahi 

munkar. Yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir Al-Qur`an. Dalam pembahasan ini 

karya-karya para mufasir tidak digunakan sebagai sumber data secara keseluruhan. 

Akan tetapi fokus yang ditekankan pada karya-karya yang dianggap mewakili 

gagasan sentral tentang Amar ma`ruf nahi munkar. 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sumber 

primer ini adalah penjelasan tentang tafsiran amar ma`ruf nahi munkar dalam 

kitab-kitab tafsir diantaranya: 

a. Tafsir Al-Misbah 

b. Tafsir Ibnu Katsir 

c. Tafsir At-Thabari 

d. Tafsir Al-Qurthuby 

e. Tafsir Al-Maraghi 

f. Tafsir Jalalain 

g. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an 

h. Tafsir Al-Munir 

i. Tafsir Al-Azhar 

j. Tafsir Al-Nuur 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk 

memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat 

dengan pembahasan obyek penelitian, dalam hal ini bersumber dari buku-buku 

tulisan yang berkaitan dengan konsep Amar Ma`ruf Nahi Munkar dalam Al-

Qur`an untuk Mewujudkan Masyarakat Baik dan Damai Serta Implikasinya 

terhadap Pendidikan Agama Islam. Diantaranya : 

a. Jurnal 

b. Artikel  
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c. Buku-buku 

 

 

C. Definisi Operasioanl 

Dalam upaya menghindari terjadinya kesalahanpahaman tentang istilah-istilah 

yang ada dalam pembahasan ini, perlu adanya penjelasan dan batasan-batasan sebagai 

penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam tesis ini. Sehingga penulis 

memberikan gambaran dalam penelitian ini berupa definisi operasional untuk 

mempermudah dalam menilai dan menangkap hasil dari penelitian ini. 

1. Konsep. 

 Istilah konsep berasal dari bahasa Latin “Conceptum”, Artinya sesuatu yang 

dipahami. Istilah lainnya adalah “anggitan”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Moeliono dkk. (1990, hal. 456) mengartikan “konsep sebagai ide ataupun pengertian 

yang diabstrakkan dari peristiwa konkret”. 

 Menurut Asyafah, (2014, hal. 2) mengemukakan bahwa konsep itu diartikan sebagai 

gambaran atau abstraksi  tentang sejumlah fenomena, baik objek, proses, atau apapun 

yang dibuat oleh seseorang pada waktu tertentu dengan maksud membuat susunan, 

memberi makna atas pengalamannya, yang mempunyai ciri-ciri yang sama untuk 

memahami hal-hal lain. 

Adapun konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

2. Amar ma’ruf 

Menurut Ibn Manzhur, ma`ruf ialah semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa 

dimana yang membuat hati manusia menjadi tentram (Manzhur, hlm, 239). 

3. Nahi munkar 

Nahi Munkar merupakan lawan dari Amar Ma`ruf. Dan memiliki pengertian 

suatu perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan. Dengan demikian munkar 

adalah semua keburukan yang dikenal oleh jiwa manusia yang membuat hatinya tidak 

tentram (Manzhur, hlm, 239). 

4. Masyarakat 

 Masyarakat dalam istilah Inggris adalah Society yang berasal dari kata Latin socius 

yang berarti (kawan). Istilah mesyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang 

berarti (ikut serta dan berpartisipasi). 

5. Damai  
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Kata damai merupakan kata dasar yang kemudian membentuk istilah 

perdamaian (nomina) setelah mendapat imbuhan per-an. Imbuhan ini memberikan 

makna proses aktif membangun damai dan penghentian permusuhan. Sementara  

damai dengan imbuhan ke-an, yakni kedamaian adalah suatu keadaan damai dan 

kehidupan yang aman dan tenteram (Taufiq, 2016: 30-31). 

6. Implikasi 

 Menurut Islamy (2003, hal. 114-115), implikasi adalah segala sesuatu yang telah 

dihasilkan dengan adanya proses perumusan penelitian. Dengan kata lain. Implikasi 

adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan 

dilaksanakannya penelitian atau kegiatan tertentu. Adapun implikasi dalam penelitian 

ini memiliki maksud dan arti kearah teoritis, yaitu mengungkap akibat-akibat dan 

konsekuensi-konsekuensi yang dibangun dari konsep Amar ma’ruf nahi munkar 

dalam Al-Qur’an, dengan harapan ada yang dapat dikembangkan untuk 

perkebambangan pendidikan agama Islam. 

7. Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk 

menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam, terampil melakukan atau 

mempraktekkan ajaran Islam, dan mengamalkan ajaran Islam (Tafsir, 2004, hal. 86). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengambilan dan pengumpulan data penelitian yang berjenis library 

research ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik  pengumpulan data, dalam 

hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah, artikel, 

majalah, jurnal, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan 

judul penelitian untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang 

Konsep Amar Ma`ruf  Nahi Munkar Dalam Al-Qur’an Untuk Mewujudkan 

Masyarakat Baik dan Damai Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. 

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap 

sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan bahan pustaka yang dipilih sebagai sumber data yang 

memuat tentang Konsep Amar Ma`ruf  Nahi Munkar dalam Al-Qur`an 
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untuk Mewujudkan Masyarakat Baik dan Damai Serta Implikasinya 

Terhadap Pendidikan Agama Islam. 

2) Memilih bahan pustaka untuk dijadikan sumber data primer, yakni tafsir-

tafsir yang membahas tentang Konsep Amar Ma`ruf  Nahi Munkar. 

Disamping itu dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni literature yang 

membahas tentang konsep amar ma`ruf nahi munkar dalam al-qur`an 

untuk mewujudkan masyarakat baik dan damai serta implikasinya terhadap 

pendidikan agama Islam. 

3) Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang subtansi 

penafsiran maupun unsur lain. Penelaahan isi adalah salah satu bahan 

pustaka dicek oleh bahan pustaka lainnya. 

4) Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan 

penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan 

pustaka bukan berdasarkan kesimpulan. 

5) Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada rumusan 

masalah 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu usaha untuk menguraikan suatu masalah atau fokus 

kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan / tatanan bentuk 

sesuatu yang diuraikan itu tampak dengan jelas dan bisa dengan lebih terang 

ditangkap maknanya (Satori & Komariah, 2012. Hal. 200). Prinsip pokok teknik 

analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul 

menjadi data yang sistemik, teratur dan terstruktur dan mempunyai makna (Zuriah. 

2016. Hal. 8). Sehingga dalam menganalisis isi atau konten ayatnya disesuaikan juga 

dengan metode penafsiran ayat Al-Qur’an yang digunakan, yakni metode maudhu’i. 

Metode Maudhu’i. Yaitu metode menafsirkan al-Qur’an dengan cara 

menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-

ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik tersebut, untuk kemudian 

dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan 

menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pendapat al-Qur’an (Syurbasyi, 1999: 

233). 

Adapun langkah-langkah metode tafsir maudhu’i tersebut berdasarkan 

petunjuk Quraish Shihab (Farmawy, 1997) yaitu: 
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1. Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas. 

2. Menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah 

tersebut. 

3. Menyusun urut-urutan ayat terpilih sesuai dengan perincian masalah dan 

atau masa turunnya, sehingga terpisah antara ayat makkiy dan madaniy.  

4. Mempelajari/memahami korelasi (munasabat) masing-masing ayat dengan 

surah-surah di mana ayat tersebut tercantum (setiap ayat berkaitan dengan 

terma sentral pada suatu surah). 

5. Melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas. 

6. Menyusun autline pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai 

dengan hasil studi masa lalu, sehingga tidak diikutkan hal-hal yang tidak 

berkaitan dengan pokok masalah. 

7. Mempelajari semua ayat yang terpilih secara keseluruhan dan atau 

mengkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, yang mutlak 

dan yang relatif, dan lain-lain sehingga kesemuanya bertemu dalam muara 

tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran. 

8. Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban alquran 

terhadap masalah yang dibahas. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai metode Maudhu’i serta langkah-

langkah yang harus ditempuh dalam metode tersebut, maka penulis akan menghimpun 

dengan cara menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau 

sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berkaitan dengan penelitian ini. dan 

kemudian akan dikaitkan satu dengan yang lainnya agar mendapatkan kesimpulan 

yang menyeluruh tentang hasil penelitian ini. 

Adapun dalam melakukan analisis data, peneliti merujuk pada Model Miles 

dan Huberman yang dikutip oleh Sutopo dan Arief (2010. hal. 7). Langkah-langkah 

yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data kualitatif, yakni sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Peneliti mereduksi data dengan cara memilih, merangkum hal-hal yang 

pokok yang berkaitan dengan judul penelitian dan memfokuskan data pada 

hal-hal yang penting. Yang mana langkah-langkah tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas. 
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 Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari tafsir-tafsir Al-Qur’an dari 

hasil analisis konsep Amar ma’ruf nahi munkar dalam Al-Qur’an. Peneliti 

menghimpun dan mengumpulkan kitab-kitab tafsir dan sumber-sumber 

yang memiliki keterkaitan dengan konsep Amar ma’ruf nahi munkar 

tersebut. Selanjutnya memfokuskan pada topik pembahasan yaitu konsep 

Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Al-Qur’an untuk Mewujudkan 

Masyarakat Baik dan Damai serta Implikasinya terhadap Pendidikan 

Agama Islam. Kitab tafsir yang digunakan peneliti diantaranya adalah 

Tafsir Al Qurthuby, At Thabari, Ibnu Katsir, Al Maraghi, Jalalayn, Al 

Misbah, Fi Zhilalil Qur’an, Al Munir, Al Azhar dan Al Nuur. Serta 

dilengkapi dari referensi lain sebagai penunjang rujulkan dalam tahap 

analisis data. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya adalah men-

displaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, dan hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan dalam 

menyajikan data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif (Sugiyono, 2010, hal. 341). Dengan mendisplaykan data tersebut, 

maka akan mempermudah dalam memahami tentang apa yang terjadi, dan 

merencakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

sebelumnya. 

3. Penarikan Kesimpulan (Drawing Conclusion) 

 Langkah terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan mengenai 

Konsep Amar ma’ruf nahi munkar dalam Al-Qur’an, dengan disertai 

penjelasan mengenai makna dari Amar ma’ruf nahi munkar berdasarkan 

penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. 

 

  Ketiga langkah-langkah yang ditempuh diatas, adalah merupakan upaya yang 

dilakukan secara berulang dan terus menerus dalam menganalisis data penelitian 

kualitatif. Adapun pada tahap selanjutnya untuk mempermudah menganalisis data 

penelitian, maka perlu dilakukan pengelompokan data berdasarkan pemberian kode-

kode tertentu. Pertama, pengkodean dalam proses reduksi data penelitian, Kedua 

pengkodean dalam proses penyajian data penelitian. Yang mana pada proses reduksi 
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data penelitian, pengkodean dilakukan berdasarkan rumusan masalah, sedangkan 

dalam proses penyajian data, pengkodean dilakukan berdasarkan sumber kitab tafsir. 

Berikut merupakan pemaparan kode-kode dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

a. Kode untuk proses reduksi data, yang didasarkan pada rumusan masalah dan sub 

bahasan dari penelitian. 

No Kategori Data Kode 

1 Pengertian Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Al-Qur’an menurut para 

ahli tafsir 

PA 

2 Konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Mewujudkan Masyarakat 

Baik dan Damai 

M 

3 Implikasi konsep Amar Ma’ruf Nahi Munkar terhadap Pendidikan 

Agama Islam 

I 

4 Ideologi ID 

5 Pendidik PE 

6 Peserta Didik PD 

7 Tujuan Pendidikan TP 

8 Metode  ME 

9 Materi MA 

Tabel 3.1 Kode proses reduksi data penelitian berdasarkan rumusan masalah dan 

sub bahasan 

 

b. Kode proses penyajian data (display data) dari sumber kitab tafsir 

No Nama Kitab Tafsir Kode 

1 Al-Qurthubi T1 

2 Ath-Thabari T2 
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3 Al Maraghi T3 

4 Ibnu Katsir T4 

5 Al Misbah T5 

6 Jalalayn T6 

7 Fi Zhilalil Qur’an T7 

8 Al-Azhar T8 

9 Al-Munir T9 

10 An-Nur T10 

Tabel 3.2. Kode proses penyajian data dari sumber kitab tafsir 

 


