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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang merupakan 

salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan 

berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berda, baik dalam 

penelitian skala kecil maupun besar.1 Karakteristik penelitian kualitatif 

dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan 

suatu objek, fenomena atau setting sosial dalam tulisan yang bersifat 

naratif. Data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar 

daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian berisi kutipan-kutipan 

data (fakta) dalam laporannya.2 

Bodgan dan Taylor (1955) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.3 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan gambaran 

fakta-fakta dan mendeskripsikan implementasi dakwah yang dilakukan 

dengan komunikasi persuasif oleh Leader HNI-HPAI kepada Mitra di 

HNI-HPAI cabang Palangka Raya. 

 

                                                           
1
Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, and Arif Setiawan, Desain Penelitian Kualitatif Sastra (Malang: 

UMMPress, 2020), hal. 39. 
2
Albi Anggito Setiawan Johan, Metodologi penelitian kualitatif (Sukabumi: CV Jejak (Jejak 

Publisher), 2018), hal. 11. 
3
I. Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan (Badung: Nilacakra, 2018), hal. 6. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek adalah suatu hal yang menjadi sumber data. Sementara 

subjek penelitian adalah individu-individu yang akan dipilih untuk 

dijadikan sumber data.4 Adapun subjek penelitian yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah Leader HNI-HPAI cabang Palangka Raya. 

2. Objek penelitain 

Objek penelitian adalah setiap gejala atau peristiwa yang akan 

diteliti, baik fenomena alam maupun gejala kehidupan.5 Yang menjadi 

objek penelitian adalah implementasi dakwah dalam komunikasi 

persuasif yang dilakukan oleh Leader HNI-HPAI kepada Mitra HNI-

HPAI Palangka Raya.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kota Palangka Raya, yaitu di Musala 

Manarul Ilmi yang beralamat di Jl. G. Obos VII A Jalur 1, Palangka 

Raya dan LAZ Nurul Fikri yang beralamat di Jl. G. Obos 27 Jalur A, 

Palangka Raya. 

  

                                                           
4
Gede Agus Siswadi, Integrasi Pendidikan Agama Hindu dalam Pembelajaran Bahasa 

Sanskerta (Badung: Nilacakra, 2019), hal. 43. 
5
Ibid. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi.6 Data merupakan materi mentah yang 

membentuk semua laporan penelitian.7 Menurut Suharsimi Arikunto, 

bedasarkan sumbernya data penelitian dibedakan mejadi dua macam, 

yakni: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak 

yang diperlukan datanya.8 Data primer atau data pokok yang peneliti 

cari adalah data mengenai penerapan dakwah melalui komunikasi 

persuasif kepada mitra HNI-HPAI HPAI Palangka Raya. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung 

dari pihak yang diperlukan datanya.9 Di antara data sekunder yang 

menjadi data penunjang untuk melengkapi data pokok seperti: 

1) Gambaran umum lokasi penelitian 

2) Profil perusahaan Halal Network Internasional Herba Penawarar 

Al-Wahida Indonesia  

3) Buku dan jurnal penelitian 

   

                                                           
6
Mamik, Metodologi Kualitatif (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 77. 

7
Ibid., hal. 78. 

8
Ibid. 

9
Ibid. 
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2. Sumber Data 

Sumber data ialah dari mana data itu diperoleh. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini berasal tiga sumber berikut. 

a. Narasumber, yakni leader HNI-HPAI yang terdiri dari 5 orang 

yang berbeda level karir di HNI-HPAI. 

b. Dokumenter, yakni semua catatan atau arsip yang memuat data-

data atau informasi yang mendukung dalam penelitian. Terdiri 

dari buku, jurnal, dan media online antara lain WhatsApp: 

Keluarga Bahagia HNI-HPAI dan MITRA SEHAT HNI-HPAI 1, 

Akun Instagram @pthpai, Channel Youtube HNI Official, Akun 

Twitter @pthpai, akun Facebook Herba Penawar Al-Wahida 

Indonesia, dan website HNI.NET 

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mencari dan menggali informasi di lapangan digunakan beberapa 

teknik, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap unsur yang tampak dalam suatu heala pada objek 

penelitian.10  Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipan yaitu dengan mengamati dan ikut serta dalam home sharing 

dan success coaching bussiness. 

                                                           
10

Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), hal. 80. 
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2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui 

tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden/subjek penelitian 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti.11 Peneliti melakukan sesi wawancara kepada 4 orang yang 

terdiri dari 2 orang executive director dan 2 orang manajer. 

3. Dokumentasi. Sumber data dapat berupa informasi apapun dalam 

bentuk dokumen.12 Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data 

dalam catatan dokumen berupakan transkip, buku, surat kabar, 

majalah, dll.13 Data dokumentasi yang diperlukan berupa gambaran 

umum lokasi penelitian, buku, artikel penelitian, profil media sosial 

HNI Official dan foto kegiatan. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam 

kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses 

pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.14 Miles and 

Hubermen (1984) mengemukakakn bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

                                                           
11

Ibid., hal. 78. 
12

Asfi Manzilati, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi (Malang: 

Universitas Brawijaya Press, 2017), hal. 69. 
13

Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan, hal. 83. 
14

Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Makassar: Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffray, 2018), hal. 53. 
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sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.15 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara 

di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan (Enzir, 

2016). Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan 

dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga 

tabulasi data) dalam penelitian kuantitatif.16 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Miles dan Hubermen (1984) yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Selain dengan teks juga dapat berupa grafik, matrik, 

network dan chart.17 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat.  

                                                           
15

Ibid., hal. 54. 
16

Ibid., hal. 57. 
17

Ibid., hal. 58. 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang diteliti dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.18 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Agar mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan maka penelitian 

ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni tahap perencanaan, tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyusunan dan penulisan laporan 

penelitian.  

1. Tahap perencanaan 

a. Penjajakan awal dan observasi ke lokasi penelitian 

b. Pembuatan desain proposal skripsi 

c. Mengajukan desain proposal kepada Biro Skripsi Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin 

2. Tahap Persiapan 

a. Melaksanakan seminar desain proposal skripsi 

b. Merevisi desain proposal skripsi terdahulu 

c. Mengajukan permohonan surat riset untuk mengadakan penelitian 

d. Mempersiapkan pedoman pengumpulan data 

3. Tahap Pelaksanaan 

                                                           
18

Ibid., hal. 60. 
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a. Mengumpulkan data 

b. Mengelompokkan dan mengolah data 

c. Menganalisis data 

d. Menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian 

4. Tahap penyusunan dan Penulisan laporan 

a. Menyusun laporan penelitian 

b. Menulis laporan penelitian 

c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing mengenai laporan yang telah 

di susun, serta mengadakan koreksi ulang hingga disetujui 

d. Memperbanyak hasil laporan yang telah disetujui dan siap diuji serta 

dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin 

 

 


