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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini berjenis field research (penelitian lapangan) yaitu salah satu 

metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini 

dilakukan dengan cara peneliti terjun secara langsung ke lokasi penelitian 

untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Pendekatan penelitian 

kualitatif berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan mendeskripsikan 

dunia sosial dari pandangan atau kesan individu (informan) berlatar 

alamiah.
36

 Penelitian kualitatif dilakukan sesuai keadaan objektif di 

lapangan tanpa manipulasi data. Penelitian ini dilakukan selama satu (1) 

bulan. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

  Subjek dalam penelitian ini adalah Ustaz Ahmad Barmawi sebagai 

pendakwah di Majelis Taklim Darul Musthafa Kabupaten Tapin. Objek 

penelitian ini adalah etika komunikasi dakwah Ustaz Ahmad Barmawi 

dalam Majelis Taklim Darul Musthafa.
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 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2017), h. 91. 
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C. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Majelis Taklim Darul Musthafa, Jalan Ampera 

Desa Pematang Karangan Hulu. Kecamatan Tapin Tengah. Kabupaten 

Tapin. Provinsi Kalimantan Selatan. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung ketika Ustaz Ahmad 

Barmawi melakukan ceramah agama di Majelis Taklim Darul 

Musthafa yakni berupa rekaman ceramah Ustaz Ahmad Barmawi.   

b. Data sekunder 

Data-data pendukung yang dikumpulkan oleh peneliti. Data ini 

diperoleh dari jurnal, buku, dan kitab yang digunakan Ustaz Ahmad 

Barmawi, data ini digunakan sebagai pelengkap data primer. 

2. Sumber Data  

Sumber data pada penelitian ini adalah subjek data diperoleh:  

a. Observasi partisipan, peneliti ikut serta dalam pengajian untuk 

mengamati secara langsung. 

b. Responden, yaitu data yang didapat dari orang yang mengetahui 

perjuangan dakwah Ustaz Ahmad Barmawi. 

c. Dokumentasi, berupa rekaman suara ceramah Ustaz Ahmad Barmawi 

dan kitab yang digunakan Ustaz Ahmad Barmawi.  
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif bisa didapatkan dengan 

wawancara, observasi, dokumen, dan rekaman.
37

 Adapun teknik pengumpulan 

data yang diperlukan dalam penelitian sebagai berikut.  

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke tempat 

penelitian untuk melihat kegiatan yang dilakukan. Observasi penelitian 

ini  dilakukan dengan cara ikut serta berpartisipasi langsung menghadiri 

pengajian Ustaz Ahmad Barmawi di Majelis Taklim Darul Musthafa. 

2. Wawancara ialah cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Wawancara dilakukan 

secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara empat mata ataupun 

berkelompok.
38

 Dalam bentuk yang paling sederhana, wawancara terdiri 

dari sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan 

kepada seseorang mengenai masalah penelitian.
39

 

3. Dokumentasi yaitu adalah data berupa infromasi yang di dapat di tempat 

penelitian dan foto yang diambil ketika melakukan penelitian. 

4. Rekaman yaitu merekam ceramah yang dilakukan oleh Ustaz Ahmad 

Barmawi. 

 

 

                                                             
37

 John W. Cresswell & J. David Cresswell, Fifth Edition Research Design Qualitative, 

Quantitative, and Mixed Method Approaches, (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), h. 300. 
38

Sudaryono, …, h. 212. 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2012), h. 49. 
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F. Analisis Data  

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:  

1. Koleksi Data, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan, baik dari 

data primer maupun sekunder.  

2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan jenis dan 

keperluan dalam penelitian.  

3. Editing, peneliti mengoreksi data yang sudah terkumpul untuk 

mengetahui kesesuaian dengan yang hasil diinginkan. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

  Agar menghindari kesalahan data yang akan di analisis, maka keabsahan 

data perlu diuji dengan beberapa cara sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data secara berkesinambungan pada subyek penelitian yang 

sama.  

2. Triangulasi pada sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan, dan bila 

perlu.  

3. Pengecekan oleh subjek penelitian.


