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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah field research yaitu, merupakan salah satu 

metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif  yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data-

data yang diperlukan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari 

sudut pandang atau interprestasi individu (informan) dalam latar alamiah.
42

 

Kualitatif dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di 

lapangan tanpa ada manipulasi, serta jenis yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif. 

  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Ustadz Sampurna Irawan sebagai 

dai/komunikator dalam Majelis Ta’lim Asrarul Muhibbin dan Majelis Ta’lim 

Nurul Muhibbin di Desa Mangkahui Kabupaten Murung Raya Kalimantan 

Tengah. 

Objek penelitian ini adalah komunikasi dakwah Ustadz Sampurna Irawan 

pada Majelis Ta’lim Asrarul Muhibbin dan Majelis Ta’lim Nurul Muhibbin di 
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Desa Mangkahui Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, meliputi cara 

penyampaian, materi dan media yang digunakan. 

  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Majelis Ta’lim 

Asrarul Muhibbin dan Majelis Ta’lim Nurul Muhibbin tentang komunikasi 

dakwah Ustadz Sampurna Irawan pada Majelis Ta’lim yang ada di Desa 

Mangkahui Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah  tersebut berkaitan 

dengan rumusan masalah 

b. Data Sekunder 

Data-data pendukung yang telah peneliti kumpulkan. Data ini diperoleh 

dari buku-buku, dokumenter ataupun media, data ini peneliti gunakan untuk 

pelengkap data primer. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh: 

a. Responden, dalam penelitian ini adalah Ustadz Sampurna Irawan dan 20 

orang jamaah terdiri dari 10 orang dari Majelis Asrarul Muhibbin dan 10 

orang jamaah dari Majelis Nurul Muhibbin. 

b. Informan, yakni orang yang bisa memberikan informasi lebih kepada 

peneliti berkaitan tentang masalah dalam penelitian tersebut: seperti 
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keluarga, kerabat dekat, tokoh masyarakat Desa Mangkahui, aparat Desa 

Mangkahui dan lain-lain. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi tujuan 

untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Observasi dapat dilakukan 

dengan cara ikut serta berpartisipasi atau pun nonpartisipasi.  

2. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilaksanakan 

secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga 

wawancara dilakukan secara kelompok.
43

 Dalam bentuknya yang paling 

sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh 

peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian.
44

 

3. Dokumentasi adalah data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan, baik 

itu catatan transkip, buku, foto-foto yang diambil ketika turun ke lapangan 

dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan. 
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Koleksi data, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan, dari data 

primer maupun sekunder. 

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan 

keperluan dalam penelitian. 

c. Editing, peneliti memeriksa lagi terhadap data yang sudah terkumpul, 

apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. 

2. Analisis Data 

Dari data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara deskriptif 

kualitatif, selanjutnya dianalisis secara deskriptif interpretatif untuk memberikan 

penafsiran terhadap data-data sehingga data menjadi jelas dan dapat dipahami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


