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METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kampus IAIN Antasari 

Banjarmasin dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif, berupa 

mengangkat fakta, kejadian, maupun berdasarkan pada fenomena-fenomena yang 

ada sesuai dengaan tujuan penelitian.  

B. Subjek dan Objek Penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah 1 (satu) orang pelatih dan 3 (tiga) orang murid 

pada perguruan seni bela diri Al-Waahid IAIN Antasari Banjarmasin yang mampu 

memberikan keterangan sesuai dengan keinginan penulis. 

Objek penelitian ini adalah dakwah Islam melalui perguruan seni bela diri 

Al-Waahid IAIN Antasari Banjarmasin. 

C. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data 

a. Data pokok, yang terdiri dari: 

1) Data tentang materi dakwah Islam (pesan-pesan keagamaan) yang 

disampaikan oleh pelatih perguruan seni bela diri Al-Waahid IAIN 

Antasari Banjarmasin. 



2) Data tentang pengamalan materi dakwah Islam (pesan-pesan keagamaan) 

yang dilakukan oleh murid dan pelatih melalui perguruan seni bela diri Al-

Waahid IAIN Antasari Banjarmasin. 

3) Data tentang manfaat pengamalan materi dakwah Islam melalui perguruan 

seni bela diri Al-Waahid IAIN Antasari Banjarmasin. 

b. Data Penunjang  

Data penunjang merupakan pelengkap yang mendukung data pokok 

mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau data yang relevan dengan 

penelitian.  

2. Sumber Data 

 Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Responden, yaitu 1 (satu) orang pelatih dan 3 (tiga) murid dalam perguruan 

seni bela diri Al-Waahid IAIN Antasari Banjarmasin.  

b. Informan sebagai orang yang invalidasi data. 

c. Dokumentasi, yaitu seluruh catatan atau bahan tertulis yang berkaitan 

dengan penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

      Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

digunakan teknik: 

a. Observasi, diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
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langsung ke lapangan untuk mengamati objek permasalahan yang diteliti, 

sehingga jelas data yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu salah satu metode untuk mendapatkan data melalui 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara.
2
 melakukan tanya jawab atau dialog secara 

langsung kepada responden penelitian ini untuk menggali data tentang 

dakwah Islam melalui perguruan seni bela diri Al-Waahid IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

c. Dokumentasi, yaitu dengan menggali data tertulis berkaitan dengan dakwah 

Islam melalui perguruan seni bela diri Al-Waahid IAIN Antasari 

Banjarmasin dalam bentuk catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik pengumpulan 

data dapat dilihat pada matriks berikut: 

Tabel 1.1 Matriks Data,  Sumber  Data  Dan  Teknik  Pengumpulan  Data. 

NO DATA SEMENTARA SUMBER DATA TPD 

1. Data Pokok 

a. Materi dakwah Islam 

(pesan-pesan 

keagamaan) yang 

   

Informan 

 

 

 

Wawancara dan 

observasi 
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disampaikan oleh 

Pelatih perguruan seni 

bela diri Al-Waahid 

IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

b. Pengamalan materi 

dakwah Islam (pesan-

pesan keagamaan) 

yang dilakukan oleh 

murid dan Pelatih 

melalui perguruan seni 

bela diri Al-Waahid 

IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

c. Manfaat pengamalan 

materi dakwah Islam 

melalui perguruan seni 

bela diri Al-Waahid 

IAIN Antasari 

Bnajarmasin. 
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2. 

 

Data Penunjang 

Data penunjang adalah 

data pelengkap yang  

mendukung data pokok 

mengenai gambaran 

umum lokasi penelitian 

atau data yang relevan 

dengan judul penelitian 

 

Informan  

dan Dokumentasi 

 

Wawancara dan 

dokumentasi 

 

 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kembali data-data yang 

telah terkumpul. Data itu diteliti apakah benar-benar sesuai dengan data 

yang akan digali atau tidak. 

b. Klasifikasi data, klasifikasi data digunakan untuk mengelompokan data 

sesuai dengan permasalahannya, sehingga mudah dianalisis dan 

disimpulkan dalam penelitian. 

c. Verifikasi data, digunakan untuk mengecek kelapangan yang 

memungkinkan ditemukan data baru mengenai masalah yang diteliti. 

d. Interpretasi Data, pada tahap ini penulis memberikan penafsiran data atas 

data yang ada dan memperjelasnya tanpa merubah maksud data tersebut. 

 

 



2. Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistemasisasi, penafsiran dan verfikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis dan ilmiah.
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Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu memberikan gambaran apa adanya mengenai Dakwah Islam 

melalui Perguruan Seni Bela Diri Al-Waahid IAIN Antasari Banjarmasin. 

E. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu: 

1. Tahap Perencanaan 

a. Penjajakan ke lokasi penelitian. 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan 

sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.. 

c. Mengajukan desain proposal ke Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Iain Antasari Banjarmasin. 

d. Memohon persetujuan judul.  

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar proposal. 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar. 

c. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasari 

Banjarmasin. 

d. Menyampaikan surat riset ke lokasi penelitian. 
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e. Menyiapkan Instrument Pengumpulan data (IPD) untuk penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data 

b. Mengumpulkan, Mengolah dan menganalisis data. 

c. Menyempurnakan naskah laporan sesuai arahan dan saran dari dosen 

pembimbing. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan. 

b. Berkonsultasi tentang hasil laporan dengan dosen pembimbing. 

c. Memperbanyak hasil laporan akhir dan selanjutnya dibawa ke sidang 

munaqasyah untuk dipertanggung jawabkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


