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BAB III 

METODOLOGI PENELITTIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literature kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun 

laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.
81

 Penelitian perpustakaan 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan seperti: 

buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-

lain.
82

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan fokus penelitian, yaitu : 

terfokus pada kriteria Sumber Daya Insani yang terdapat dalam QS. Al-Qas}as} 

[28] : 26 dan QS. Yūsuf [12] : 54-55.  Penelitian ini secara tidak langsung juga 

merupakan studi sejarah mengenai kisah bagaimana perekrutan Sumber Daya 

Insani pada zaman Nabi, sesuai dengan ayat yang bersangkutan yang telah 

disebutkan sebelumnya. 
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C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber 

primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.
83

 

Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu: QS al-Qas}as} [28] : 26 

dan QS. Yūsuf [12] : 54-55. Untuk buku primer yang dipakai adalah Tafsir 

Al-Qurtuby karangan Syaikh Imam Al-Qurthubi, , Tafsir At-Thabari 

karangan Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Al-Maraghi 

karangan Syeikh Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Fi Zilalil Qur’an 

karangan Sayyid Quthb dan Tafsir Al-Misbah karangan M. Quraish 

Shihab. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan 

asli yang memuat informasi atau data tersebut.
84

 Data ini berfungsi sebagai 

pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang tulisan-tulisan yang 

berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. bahan sekunder dalam 

penelitian ini yaitu bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada 

bahan primer. 

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan atau 

melalui studi kepustakaan (library research), maka pengumpulan data 
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dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Yaitu cara mencari 

data atau informasi dari kitab-kitab, buku-buku, dan catatan-catatan lain.
85

 

 

D. Pendekatan dan Analisis  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir, pendekatan 

hermeneutika dan ekonomi Islam. Dalam proses pengolahan data digunakan 

model analisa interaktif melalui tiga alur yaitu reduksi data, sajian data data 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Bahan yang terkumpul dianalisis 

dengan content analysis dan comparatif analysis. Metode analisis tersebut 

digunakan untuk menganalisa QS. Al-Qas}as} [28] : 26 dan QS. Yūsuf [12] : 

54-55 tentang sumber daya insani.  
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