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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metode adalah cara yang digunakan agar kegiatan penelitian dapat 

terlaksana secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil maksimal.52 Dalam 

rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai 

berikut:  

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

pendekatan kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.53 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu  

penelitian kepustakaan (Library Research), yakni penelitian yang menggunakan 

buku-buku sebagai sumber datanya.54 Baik itu buku-buku yang termasuk sumber 

primer maupun bukubuku yang termasuk sumber sekunder.  

C. Sumber Data 

a. Data primer dalam penelitian ini adalah : 

Karena penelitian ini merupakan studi teks, maka sumber primer yang 

digunakan adalah dari Al-Quran dan terjemahannya dan buku buku yang 

berkaitan dengan semantik dan musuh. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan buku penunjang yang melengkapi sumber 

data primer dan membantu studi analisis terhadap penelitian yakni 

menggunakan kamus Mu’jam Al-Isfahani, Qamus  Al-Quran, Lisanul Arab, Al 

 
52Anton Bakker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.10     
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(Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2014), hlm. 208 
54Winarno, Penelitian Ilmiah (Bandung : Tarsito, 1994), hlm. 251 (Winarno, 1994) 



 

 
 

Muhit dan Fathurrahman, lalu aplikasi Q-Shoft, Kitab-Kitab Tafsir, Buku 

Semantik dan yang lainnya.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. 

Data-data yang telah didapat dan dikumpulkan akan diolah dengan cara-cara 

berikut.   

a. Memilih dan menetapkan masalah al-Qur’an yang akan dikaji.  

b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang 

ditetapkan.  

E. Analisa Data 

Analisis data berarti menjelaskan data-data yang telah diperoleh melalui 

penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dan disusun guna 

mempermudah pemaknaan dan interpretasinya untuk menunjang penelitian ini. 

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis).Metode ini menekankan pada analisis ilmiah tentang isi pesan suatu 

komunikasi.55 

Dalam penelitian Makna Semantik Kata Aduww dan Derivasinya dalam 

Al-Quran yakni menggunakan metode semantik. Adapun langkah langkah dan 

tahapan dalam metode semantik  secara umum dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Menghimpun seluruh ayat di dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan tema 

yang akan dikaji. 

2. Menentukan urutan ayat sesuai masa turunnya dan mengemukakan sabab al-

nuzul dari ayat tersebut bila ditemukan ada.  

3. Melakukan analisis dengan teknik medan semantik.  

4. Menarik pesan Al-Quran serta mengimplikasikannya dalam kehidupan 

5. Menarik kesimpulan. 
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