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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (filed research), dimana 

penulis menggali data yang perlu di teliti dengan secara langsung terjun 

kelokasi penelitian. deskriptif yang dimaksud adalah penulis menjelaskan  

secara apa adanya sesuai realitas atau fakta yang terjadi di lokasi penelitian. 

Dengan demikian penelitian mengungkapkan keadaan sebenarnya yang sesuai 

dengan hasil temuan di lapangan tentang Strategi Dakwah Ustaz Sujarwanto 

pada Masyarakat transmigrasi Desa Hanjak Maju kecamatan Kahayan hilir 

kabupaten pulang pisau. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah sang dai yaitu Ustaz Sujarwanto. sedangkan 

yang menjadi objek dari penelitian ini adalah strategi dakwah yang di 

gunakan oleh Ustaz Sujarwanto. 

 

C. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah jalan Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan 

Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Yang terletak di jalan Handel Masjid Km 9 

Anjir Pulang Pisau.  
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data dalam penelitian ini adalah segala bentuk fakta, realita dan 

informasi yang digali dan diperoleh dari subjek penelitian. Data dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.  

Data kualitataif yaitu data yang dihasilkan dalam bentuk kata verbal 

bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

gambaran tentang strategi dakwah Ustaz Sujarwanto yang terbagi 

menjadi: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari penelitian 

langsung dengn Tanya jawab kepada Ustaz Sujarwanto. 

b. Data sekunder  

Data sekunder yaitu sumber yang tidak diberikan secara 

langsung kepada pengumpul data, yaitu data penelitian terdahulu 

berupa jurnal, catatan dan informasi yang selaras dengan penelitian 

ini. 

2. Sumber data 

Sumber data penelitian adalah orang, tempat, kegiatan yang diyakini 

dapat memeberikan informasi, keterangan dalm penelitian baik berupa 

data utama maupun penunjang. Jenis data yang akan digunkaan dalam 

penelitian ini tergolong menjadi 2 : 
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a. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah pengamatan 

lingkungan dan wawancara terhadap Ustaz Sujarwanto sebagai aktor 

pendakwah yang benar-benar terjun pada masyarakat Transmigrasi 

Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir.  

b. Sumber penunjang dalam penelitian ini dapata berupa data tambahan 

dari catatan pribadi, dokumentasi dan penelitian terdahulu.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menggali data di lokasi penelitian, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap 

keadaan atau perilaku objek sasaran.
1
 Objek sasaran yang diamati 

peneliti untuk diteliti ialah strategi dakwah Ustaz Sujarwanto 

2. Interview (Wawancara) 

Interview ( wawancara ) merupakan alat pengumpulan data yang 

sangat penting dalam peneltian kualitatif yang melibatkan manusia 

sebagai subjek   (pelaku, actor) sehubungan dengan atau gejala yang 

dipilih untuk diteliti. 

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh data, informasi dari yang diwawancarai. Jenis 

                                                 
1
 Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h. 104 
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interview yang di pakai oleh peneliti adalah “ bebas terpimpin”. Peneliti 

mengajukan pertanyaan dengan panduan naskah interview yang 

berkembang dengan berjalan proses wawancara. Berikut langkah-langkah 

prosesi interview.  

a) Penentuan actor atau narasumber yang akan di interview. 

b) Penentuan topik sebagai bahan interview. 

c) Pembuatan naskah interview. 

d) Membuat planning pertemuan dengan actor atau narasumber. 

e) Pelaksanaan interview. 

f) Pencatatan data hasil interview. 

g) Pengecekan keabsahan dan kualitas data yang diperoleh. 

h) Pengambilan data yang diperlukan dan penusunan data.  

Interview (wawancara) dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah 

yang sudah tersusun terhadap narasumber. Narasumber yang dimaksud 

adalah actor dakwah di Desa Hanjak Maju yaitu Ustaz Sujarwanto, 

karena beliaulah yang faham dan mengerti alur presepsi mad’u nya dan 

memilih strategi apa yang tepat untuk dijadikan acuan dalam dakwahnya. 

Ustaz Sujarwanto lah yang menegtahui lika-liku perjalanana dakwahnya, 

yang merasakan factor-faktor penghambat dakwahnya dan megetahui apa 

pendukung dakwahnya hingga saat ini dakwahnya selalu berkumandang 

di kawasan masyarakat transmigrasi Desa Hanjak Maju, kecamatan 

Kahyan Hilir.  
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3. Dokumentasi 

Penulis menggali data melalui dokumen atau arsip yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan penulis 

untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang meliputi data 

tentang geografis, demografis, dan sarana dan prasarana.   

F. Teknik Pengolahan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini mencangkup beberapa tahapan, 

yaitu sebagai berikut :  

a. Koleksi data yaitu penulis menghimpun data yang telah terkumpul, 

baik data primer maupun data sekunder.  

b. Klarifikasi data yaitu penulis mengelompokan data sesuai jenis 

masing-masing, sehingga memudahkan dalam penyajian data.  

c. Editing data yaitu memberikan redaksi sempurna terhadap data yang 

terkumpul dan mampu memberikan penjelasan yang bermakna dan 

akurat. 

d. Interpretasi data yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang 

diteliti. 
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2. Analisis Data 

Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada tiga alur 

kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan 

atau verivikasi. 
2
 

a. Reduksi  

Proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, di mulai dari 

membuat catatan, menelususri judul, dan lain sebagainya dengan 

maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data kualitatif ini disajikan dalam bentuk teks naratif 

dengan tujuan dirancang untuk menyatukan informasi yag tersusun 

dalam bentuk padu dan mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan akhir penelitian kualitatif, peneliti harus sampai pada 

kesimpulan dan melakukan verivikasi baik dari segi makna maupun 

kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian 

dilaksanakan. 

 

 

                                                 
2
 Husaini Usman dan purnomo Setiadi Akbar, Metodologi penelitian social, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2009), H. 85-89 
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan, penelitian ini dilaksanakan 

dengan beberapa tahapan yaitu tahap pendahuluan, tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. 

1. Tahap pendahuluan 

a. Telaah pustaka 

b. Penjajakan lokasi penelitian  

c. Membuat proposal penelitian  

d. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

e. Mengajukan desain proposal serta persetujuan judul kepada Dekan 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

2. Tahap Persiapan  

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi yang telah disetujui Fakultas 

b. Merivisi proposal skripsi dalam pedoman kepada hasil seminar dan 

petunjuk Bapak/ibu pembimbing 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan wawancara kepada responden dan informan  

b. Mengumpulkan data yang telah diberikan oleh responden dan 

informan 

c. Mengolah dan menganalisis data 

4. Tahap Penyusunan Laporan  

a. Penyususnan laporan penelitian 
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b. Diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk dikoreksi dan 

disetujui 

c. Diperbanyak dan selanjutnya siap untuk diujikan dan dipertahankan 

dalam sidang munaqasyah skripsi untuk dapat dipertanggung 

jawabkan  


