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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi 

(content analisis) yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library 

research) dengan menelaah berbagai tulisan yang terkait dengan objek 

penelitian.  

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur’an yaitu suatu 

pendekatan yang memiliki tujuan untuk memahami cara penafsiran mufassir 

dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Buku tafsir yang dijadikan alat disini 

adalah sebuah karya tafsir dari Fakhr Al-Di>n Al-Ra>zi dalam sebuah kitabnya 

yang berjudul Mafa>tih Al-Ga>ib. Hasil dari kajian mufassir tersebut nantinya 

akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan di akhir pembahasan. Selain itu, 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi, 

penelitian yang menggunakan pemahaman psikologi untuk menerjemahkan 

maksud dari sebuah objek.   

C. Sumber Data 

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

sekunder. 

1. Data Primer 
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Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari sumber asli. Data primer dari penelitian ini adalah Tafsir 

Mafa>tih Al-Ga>ib karya Fakhr Al-Di>n Al-Ra>zi. 

2. Sumber data sekunder yang digunakan adalah data-data yang menjadi 

pendukung
1
 selain dari Tafsir Mafa>tih Al-Ga>yb, seperti buku karya Hasbi 

As-shiddieqy yang berjudul “Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan 

Tafsir”, Muhammad Izzuddin Taufiq, “Panduan Lengkap dan Praktis 

Psikologi Islam”, Adnin Armas, “Fakhruddin al-Razi; Ulama yang 

Dokter dan Filosof yang Mufassir”, Nasruddin Baidan, “Perkembangan 

Tafsir Alquran di Indonesia “,Abdul Aziz al-Majdub, “Fakhr al-Din al-

Razi min Khilali Tafsirih”, M.Quraish Shihab, “Studi Kritis Tafsir al-

Manar”.
   
 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan kajian 

dokumen sebagai metode pengumpulan data. Dokumen adalah catatan 

peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya monumental dari seseorang lainnya.
2
 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah 

data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah 

                                                             
1 Burhan Bungin, metode penelitian kuantitatif komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan 

Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 122. 
2 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, 

Seni, Agama dan Humaniora, (Yogyakarta Paradigma, 2012) cet ke 1, hlm. 126. 
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untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, 

terutama masalah tentang sebuah penelitian. Menurut Sugiyono
3
 analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
4
  

Data yang terkumpul diolah dengan metode deskriptif analitis. 

Prosedur yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini adalah 

prosedur yang bersifat umum, sebagaimana yang dikemukakan Nasution
5
, 

yaitu: Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan 

gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data itu apabila diperlukan. 

Dalam prosedur ini pun meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan atau menyingkat data dalam bentuk uraian (laporan) yang 

terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih 

mudah dikendalikan. 

                                                             
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012), 

hlm. 326. 
4 Pradipta S. Putri, Penyesuaian Diri Remaja yang Tinggal Di Panti Asuhan (Studi Kasus 

Pada 2 Orang Remaja Yang Tinggal Di Panti Asuhan Wisma Putera Bandung), (Bandung: UPI, 

2013), hlm. 2. 
5
 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 56. 
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Display Data merupakan upaya menyajikan data untuk melihat 

gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Semua 

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu 

dan mudah dimanfaatkan, sehingga peneliti dapat menguasai data itu dan 

tidak tenggelam dalam tumpukan data. Selanjutnya kesimpulan merupakan 

upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari 

pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul. Kesimpulan 

yang ditarik dari hasil kajian yang telah ditelaah dalam sumber data primer 

dan sekunder.  

Mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan, kemudian 

menganalisa untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan 

yang dikemukakan. Selanjutnya menganalisa secara kritis, sebelum 

dituangkan dan diimplementasikan ke dalam sebuah gagasan untuk 

mendapatkan kesimpulan bagaimana nafs mut{mainnah dalam kajian tafsi>r 

mafa>tih al-Ga>yb. Setelah diproses secara jelas kajian tafsir tersebut, 

kemudian dapat ditarik simpulan. Proses penarikan simpulan ini dilakukan 

secara deduktif. Penggunaan metode deduktif dilakukan untuk mengambil 

kesimpulan khusus dari hal-hal yang bersifat umum.  

 

 

 

 


