
 
 

 40 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (feld research), dimana 

penulis memerlukan penelitian langsung kelapangan untuk mendapatkan 

data-data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses 

berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali 

subjek, merekam apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.1 

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan observasi terhadap 

aktivitas dakwah Angkatan Muda Masjid Mesas At-Taqwa (AMMBA) di 

kota Banjarmasin. 

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual yaitu 

sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana 

adanya. Tidak di iringi dengan ulasan atau pandangan atau analisa dari 

penulis.2 

 

                                                           
1 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

1 
 
2 Wardi Bakhtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 

h. 60 
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B.  Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek yang diteliti yaitu Organisasi AMMBA beserta seluruh 

pengurusnya. 

2. Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah aktivitas dakwah Angkatan Muda 

Masjid Besar At-Taqwa (AMMBA) di kota Banjarmasin. 

 

C.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian berada di  Kota Banjarmasin secara umumnya dan 

secara khususnya berada di Masjid Besar At-Taqwa Kota Banjarmasin 

yang merupakan tempat berdirinya AMMBA. 

 

D.  Data Dan Sumber Data 

1. Data 

 Data yang digali dalam penelitian ini dibagi kepada dua golongan 

yaitu:  data primer (pokok) dan data sekunder (pelengkap). Data primer 

merupakan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di 

rumusan masalah yaitu: apa saja dan bagaimana aktivitas dakwah yang 

dilakukan oleh Angkatan Muda Mesjid Besar At-Taqwa (AMMBA) di 

kota Banjarmasin. sedangkan data sekunder merupakan data pelengkap 
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dari data primer seperti data arsip-arsip kegiatan AMMBA yang 

berkaitan dengan penelitian. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terdiri dari: 

a. Responden, adalah orang yang ditetapkan sebagai sampel dalam 

penelitian ini yaitu para pengurus AMMBA, ta’mir masjid, dan orang-

orang yang berada di masjid. 

b. Informan, adalah orang yang mampu memberikan keterangan lengkap 

untuk menunjang hal yang terkait dalam responden dan penelitian ini. 

c. Dokumentasi, berupa arsip-arsip atau catatan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data yang diperoleh, ada beberapa teknik yang 

diperlukan yaitu sebagai berikut. 

1. Observasi 

 Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.3 

Teknik pengumpulan data observasi ini dilaksanakan langsung 

dilapangan dengan melihat dan mengamati aktivitas dakwah yang 

dilakukan AMMBA. 

                                                           
3 H. M. Burham Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Offset, 2007), h. 115 
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2. Wawancara  

 Teknik wawancara ini digunakan untuk melakukan tanya jawab 

dengan responden dan informan untuk menggali tentang aktivitas 

dakwah yang dilakukan AMMBA. 

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data ini yaitu segala 

sesuatu yang berbentuk catatan dalam kertas maupun elektronik. 

Dokumen yang berupa buku, artikel media massa, catatan harian, 

undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto daan lainnya. 4 Serta 

yang berkenaan dengan aktivitas dakwah AMMBA. 

F.  Analisis Data 

 Data-data yang terkumpul tersebut disajikan secara deskriptif 

kualitatif, selanjutnya dianalisis secara deskriptif interpretatif yaitu 

memberikan penafsiran terhadap data-data yang ada sehingga data menjadi 

jelas dan mudah difahami. 

 

 

 

                                                           
4 Muh. Fitrah, Luthfiah, Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi 
Kasus(Jawa Barat: CV Jejak 2017), h. 85 


