BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis pendekatan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif yang berorientasi pada objek alamiyah dimana
peneliti berfungsi sebagai instrument kunci. Sehingga penelitian
kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian
(library research) atau kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis,
yang berarti

penelitian menggunakan sumber kepustakaan yang

ditujukan guna menjelaskan gambaran tentang realitas pada objek yang
akan diteliti.
Metode ini ialah sebuah penelitian yang dilakukan dengan
mengumpulkan data atau informasi dari berbagai kepustakaan baik
yang ada di perpustakaan atau di lain tempat seperti internet, bukubuku, bahan dokumentasi, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.1
B. Subjek dan Objek Penelitian
A. Subjek Penelitian
Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber
data riset. Atau dalam artian lain subjek juga dapat dijelaskan sebagai
sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat sampai
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keadaannya (“attribut”nya) akan diteliti. Dengan kata lain subjek
penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung
objek penelitian.2 Oleh karena itu, subjek yang peneliti tuju ialah instagram
ustazah Halimah Alaydrus.
https://instagram.com/halimahalaydrus?igshid=e7ogv6nnv6yt

2. Objek Penelitian
Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang
dikaji dalam penelitian. “Objek penelitian merupakan suatu atribut atau
sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.”3 Objek yang peneliti teliti ialah postingan yang
ada pada akun instagram Ustazah Halimah Alaydrus.
C. Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data
sekunder.
a. Data primer
Data primer

adalah sumber pokok yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini
yang termasuk sumber penelitian adalah postingan akun Instagram
Ustazah Halimah Alaydrus.
2. Data sekunder
2
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Data

sekunder

adalah

sumber

yang

tidak

langsung

memberikan data karena sumber ini hanya mendukung dengan
keterkaitan dengan yang diteliti. Dan yang termasuk data skunder
dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan
peneliti teliti.
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data
penelitian yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa
catatan, transkip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen
rapat, agenda, dan lainya.4 Dari pengertian tersebut maka dalam
penelitian ini peneliti akan mencari data informasi yang berkaitan
dengan profil akun instagram ustazah Halimah Alaydrus, isi
postingan pada akun ustazah Halimah Alaydrus, serta aktivitas
keagamaan yang dilakukan pada akun instagram ustazah Halimah
Alaydrus. Melalui dokumentasi peneliti akan menyajikan beberapa
kegiatan melalui foto ataupun bentuk tulisan dan gambar.
2. Data Online
Data online ialah memperoleh sebuah data melalui
pencarian dari internet seperti mengakses blog dan situs-situs
tertentu, mengakses e-book dan e-jurnal baik melalui browsing
atau yang sebagainya. Kemudian data itu didapatkan dengan cara
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di unduh atau download, data tersebut ialah data yang berkaitan
dengan penelitian ini dan kemudian data yang di dapatkan
disimpan. Dalam hal ini dowload diketahui merupakan data
online.5

E. Analisis Data
Analisis

data

adalah

rangkaian

kegiatan

penelaahan,

pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah
fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.6Guna menganalisis
data hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis isi (content analysis).
Content analysis atau yang disebut analisi isi yaitu teknik yang digunakan
untuk menarik kesimpulan melalui usaha agar menemukan karakteristik
pesan yang dilaksanakan secara objektif dan sistematis.7
Analisis isi juga diartikan sebagai salah satu teknik penting dalam
ilmu sosial. Karena dengan teknik ini peneliti dapat berusaha memahami
data sebagai gejala simbolik dan mendekati analisisnya. Analisis isi ini
dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti
surat kabar, buku, lagu, puisi, novel, foto atau gambar serta isi iklan.
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Peneliti menggunakan analisis isi (content analysis) bertujuan
untuk lebih bisa memahami isi postingan yang ada pada akun instagram
ustazah Halimah Alaydrus mengenai bimbingan keagamaan.

