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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan kualitatif dalam 

bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu gejala atau peristiwa yang sedang terjadi.1 Penelitian deskriptif 

ini bersifat sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan karakteristik suatu 

bidang tertentu. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Subjek Penelitian adalah sumber data yang dapat memberikan data dan 

informasi tentang situasi dan kondisi yang dibutuhkan peneliti. Subjek dari 

penelitian ini adalah video ceramah Ustaz Da’as Latif di Channel YouTube 

Das’ad Latif. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah karakteristik atau nilai seseorang, objek atau 

aktivitas yang diidentifikasi dan disimpulkan oleh peneliti yang sedang 

dipelajari dengan beberapa variabilitas.2 Objek penelitian disini adalah video 

dari channel YouTube Das’ad Latif.  

 

                                                           
1 Anwar Syaifuddin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7. 

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2010) h. 38. 
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C. Data dan Sumber Data 

Menurut Rahmadi, data dan sumber data dalam penelitian sebagaimana 

yang dikemukakan Bungin berupa data yang diambil langsung dari objek 

penelitian antara lain:3  

1. Data primer, sumber data primer merupakan data yang diperoleh oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga 

data asli yang sifatnya up to date. Jadi, data primer merupakan data yang 

dikumpulkan langsung dari sosial media youtube yaitu channel youtube 

Das’ad Latif. 

2. Data sekunder, sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti dari berbagai sumber yang telah ada atau sekunder.  Jadi, data 

sekunder adalah data atau informasi sekunder yang diperoleh secara tidak 

langsung bukan dari sumber data pertama tetapi dari sumber data kedua 

(yaitu buku, perpustakaan, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian). 

D. Teknik dan pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi 

dan dokumentasi. Menurut pengamatan Sutrisno Hadi merupakan proses yang 

kompleks, sebuah proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua yang terpenting adalah proses observasi dan memori.4 Observasi dilakukan 

dengan menonton serta mengamati narasi dan humor yang terdapat dalam video 

                                                           
3Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) h..64  

 
4 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, h. 145 
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YouTube channel Das’ad Latif. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data melalui dokumen, dengan menggunakan sumber data sekunder untuk 

penelitian.5 Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah video YouTube 

yang dipublikasikan oleh channel YouTube Das’ad Latif. Peneliti memilih 3 video 

di tahun 2021. Video ceramah diambil berdasarkan ketentuan jumlah suka, 

komentar dan di tonton terbanyak di channel YouTube Das’ad Latif. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, peneliti menentukan 3 video terpilih yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data Video YouTube Das’ad Latif. 

No Judul Video Jumlah 

Suka/Komentar/di 

tonton 

1. Ustad Dasad Latif 

GASPOLL WAWASAN 

PANCASILA ke Bu 

MEGAWATI GUS 

NURIL. 

15 ribu suka, 1.343 

komentar, 1.110.640 

x di tonton 

2. OLENG OLENG USTAD 

INI tapi tetap GASPOLL 

SMASH Angkatan Laut 

LUCU KOCAK Penuh 

ilmu 

16 ribu suka, 493 

komentar, 1.446.728 

x di tonton  

3. Ceramah Ustad Dasad Latif 

di takziah AG KH 

SANUSI BACO ceramah 

terberat ustad dasad latif 

30 ribu suka, 787 

komentar, 2.157.021 

x di tonton 

 

Setelah itu, peneliti menemukan dialog yang mengandung humor. Peneliti 

kemudian mencatat dan mencocokkan kata dan kalimat yang mengandung humor. 

Setelah perekaman selesai, peneliti mengkategorikan frasa yang mengandung 

humor ke dalam tabel klasifikasi data berdasarkan bentuk dan fungsi humor. 

                                                           
5 Nur Sayidah, Metodologi Penelitian: Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam 

Penelitian, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018) h. 86 

https://www.youtube.com/watch?v=DRCcjqCO64U&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=DRCcjqCO64U&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=DRCcjqCO64U&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=DRCcjqCO64U&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=DRCcjqCO64U&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=0rIfK7azbxw&t=1808s
https://www.youtube.com/watch?v=0rIfK7azbxw&t=1808s
https://www.youtube.com/watch?v=0rIfK7azbxw&t=1808s
https://www.youtube.com/watch?v=0rIfK7azbxw&t=1808s
https://www.youtube.com/watch?v=0rIfK7azbxw&t=1808s
https://www.youtube.com/watch?v=QujbpL-h-p4&t=1114s
https://www.youtube.com/watch?v=QujbpL-h-p4&t=1114s
https://www.youtube.com/watch?v=QujbpL-h-p4&t=1114s
https://www.youtube.com/watch?v=QujbpL-h-p4&t=1114s
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Tabel klasifikasi data digunakan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengklasifikasikan data menurut bentuk dan fungsi humor.  

E. Analisis Data  

Teknik analisis data kualitatif adalah pemeriksaan sistematis terhadap 

sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan antara kajian dan 

hubungannya terhadap keseluruhan. Seperti dikutip dari Miles dan Hiberman 

(1992) tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu: 

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstrakan dan pentrasformasian data kasar dari lapangan. 

2. Penyajian data adalah kesimpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.  


