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          BAB III 

METODE  PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. 

Penelitian lapangan ini dilakukan karena semua data yang diperlukan  

dan dicari tersebut melalui terjun ke lapangan. 

Maka selanjutnya dilakukan deskriptif kualitatif untuk nantinya 

menjelaskan hasil dari penelitian yang berupa kata-kata. Moleong 

berpendapat bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang 

dikumpulkan oleh peneliti berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. 

Selain itu juga nantinya hasil penelitian berupa penyajian kutipan-

kutipan data untuk memberikan gambaran atas laporan tersebut.
40

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.
41

 penelitian ini dideskripsikan 

dengan cara yang sistematis dan diisi dengan data yang akurat, jelas, 

dan sesuai dengan fakta. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini ada di Majelis Taklim Al-Fateh Banjarmasin 

yang dipimpin oleh Guru Noval Mubarak dan juga langsung dikediaman 

beliau di Jl. Ratu Zaleha Gang Pandan Sari.  

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah Guru Noval Mubarak sebagai 

penceramah di Majelis Taklim di Kota Banjarmasin sekaligus 

sebagai kominikator dakwah. 

2. Objek Penelitian  

Objek adalah sesuatu yang ingin diteliti dalam penelitian, yaitu:  

Bagaimana strategi komunikasi dakwah Guru Noval Mubarak di 

Majelis Taklim Al-fateh Kota Banjarmasin. 

D.  Data dan Sumber Data 

1. Data yang dikemukakan dalam penelitian ini terdiri dari data pokok 

(primer) dan data penunjang (sekunder). Data pokok yang terdiri dari 

masalah-masalah yang dirumuskan, yaitu: 

a. Data Primer: yaitu data pokok yang menyangkut tentang 

rumusan masalah yang diteliti, strategi komunikasi dakwah 

Guru Noval Mubarak dalam meningkatkan minat jamaah 

pengajian. 
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b. Data Sekunder: yaitu data pelengkap yang menunjang data 

pokok, yaitu menyangkut riwayat hidup Guru Noval 

Mubarak. 

2. Sumber data untuk mendapatkan data baik itu primer maupun 

sekunder, maka penulis mengambil data dari: 

a. Responden yaitu komunikator dakwah yang dimaksud 

peenulis di sini adalah Guru Noval Mubarak dan para jamaah 

pengajian. 

b. Informan yaitu para khodam (pelayan di pengajian) dan 

jamaah. 

c. Dokumen yaitu bukti ataupun data yang didapat penulis 

selama melakukan penelitian seperti hasil penelitian dan 

dokumentasi dari hasil penelitian yang ada pada lampiran 

yang didapat di Majelis Taklim Al-Fateh Banjarmasin. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penggalian data yang diperlukan, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-

gejala yang akan diselidiki.
42

 ada dua jenis observasi yang 

signifikasi dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu 
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observasi partisipan dan observasi langsung. Secara umum, 

dalam observasi partisipan.
43

 peneliti menjadi pemain aktif 

dalam lingkungan penelitian, sedangkan observasi secara 

langsung yaitu  dengan melakukan wawancara dan mengikuti 

pengajian rutin Guru Noval Mubarak  untuk mengamati strategi 

komunikasi dakwahnya.  

2.  Wawancara 

Dalam tahap ini peneliti melakukan proses tanya jawab 

langsung dengan Guru Noval Mubarak  dan beberapa jama‘ah 

di Majelis Taklim Al-Fateh di Kota Banjarmasin. 

3.  Dokumentasi 

Teknik ini menggunakan data-data yang dikumpulkan oleh 

peneliti dengan melalui sumber data berupa catatan seperti 

buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya. 
44

 

F. Teknik Analisis Data 

Ada tiga langkah yang dapat digunakan dalam menganalisis data yaitu: 

a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan salah satu langkah analisis data 

berupa rangkuman atau pemilihan hal-hal pokok sehingga 

dalam langkah ini hanya memfokuskan kepada hal-hal yang 
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penting yang terdapat dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar 

kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan dengan mudah. 

Reduksi data merupakan merangkum kata-kata dari hasil 

wawancara yang dilakukan penelitian terkait strategi 

komunikasi dakwah Guru Noval Mubarok HMF dalam 

meningkatkan minat jamaah pengajian. 

b. Penyajian Data  

Sajian data adalah sebuah langkah analisis data yang 

digunakan untuk merangkai kata sehingga dapat memberikan 

kemudahan dalam pembuatan kesimpulan 
45

 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ialah usaha peneliti 

dalam penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi atas data 

yang telah dikumpulkan sehingga mampu medapatkan sebuah 

hasil data yang dapat menjadi informasi yang akurat dan 

tepat.
46
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