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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.1 Pendekatan deskriptif adalah membuat penjelasan secara 

sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat tertentu. 

Jenis penelitian ini adalah library research yaitu, penelitian yang 

digunakan menggunakan bahan bacaan sebagai sumber penelitian atau yang 

biasa disebut dengan penelitian perpustakaan.2 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Berdasarkan judul “Gaya Retorika Dakwah Habib Novel Alaydrus di 

Youtube” maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu video-video 

dakwah Habib Novel Alaydrus di Youtube, sedangkan yang menjadi Objek 

dalam penelitian ini adalah gaya retorika dakwah Habib Novel Alaydrus. 

 

                                                           
1Lexy J Moleong, Metodelogi Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. Ke- 

13, h.3. 

2Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 65. 
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C. Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis data dan sumber data yang digunakan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau 

kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek.3 Data primer dalam 

penelitian ini adalah video ceramah Habib Novel Alaydrus. Untuk 

mendapatkan data primer dari penelitian ini adalah, peneliti harus 

melakukan observasi dan penelitian langsung terhadap ceramah Habib 

Novel Alaydrus di Youtube dalam Channel Habib Novel Alaydrus. Oleh 

karena itu peneliti disini mengambil 5 video yang berdurasi 4-9 menit. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan atau pelengkap yang 

sifatnya untuk melengkapi data yang sudah tersedia, seperti referensi buku 

dan situs-situs yang berhubungan dengan tema penelitian.4 Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tambahan terkait retorika 

dakwah Habib Novel Alaydrus. Sumber data sekunder merupakan 

keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang atau 

                                                           
3https://www.kanalinfo.web.id/ , diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 20:50 WITA 

4Bagya Waluyo, Sosiologi menyelami fenomena Sosial di Masyarakat, (Bandung : PT Setia 

Purna Inves, 2007), h. 79. 

https://www.kanalinfo.web.id/
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catatan, seperti buku, laporan, maupun majalah yang bersifat dokumentasi. 

Untuk mendapatkan sumber data sekunder ini, maka peneliti akan 

memperoleh data berupa dokumentasi berupa buku, artikel, serta sumber 

internet yang mendukung dan berkaitan dengan Habib Novel Alaydrus 

maupun gaya retorika itu sendiri. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.5 Terdapat dua jenis 

observasi yang signifikan dalam pengumpulan dan penelitian kualitatif, 

yaitu observasi partisipasi artinya peneliti menjadi pemain aktif dalam 

lingkungan penelitian. Sedangkan dalam obsevasi non partisipasi peneliti 

hanya melihat atau mengamati langsung perilaku atau fenomena tersebut 

tanpa terlibat langsung ke dalam kehidupan partisipan.6 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi 

non partisipasi karena peneliti menggunakan media Youtube untuk 

mengamati gaya retorika yang digunakan Habib Novel Alaydrus ketika 

                                                           
5 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 115. 

6Agustina Bandar, Penelitian Kualitatif Metodologi Desain dan Teknik Analisis Data 

Dengan NVIVO 11 Plus (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 105. 
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menyampaikan dakwahnya di Youtube. Observasi ini dilakukan dengan 

cara mengamati dan menyimak video dakwah Habib Novel Alaydrus. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang sudah 

berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

seperti catatan harian, sejarah kehidupan, dan biografi. Sedangkan 

dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto-foto.7 

Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

ialah menggunakan dokumen-dokumen terekam seperti video, gambar atau 

screenshot dari tayangan video dakwah Habib Novel Alaydrus, buku-buku 

tentang ilmu dakwah dan gaya retorika serta profil Habib Novel Alaydrus. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.8 

                                                           
7Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 82. 

8Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 224. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif model 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa dalam 

melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun 

aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu sehingga data yang sudah dilakukan reduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

2. Data Display (Penyajian data) 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya ialah 

mendisplay data, dalam mendisplay data Miles and Huberman (1984) 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan dalam menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing /Verification 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

and Huberman adalah penarikan kesimpulan (conclusion drawing) dan 
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verifikasi (Verification). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.9 

                                                           
9Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 246. 


