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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini hanya 

memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian deskriptif kualitatif ini 

berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau kejadian yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penilaian dilakukan. 

Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi. 

Format deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan 

dan meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena realitas sosial yang 

ada dimasyarakat dan berupaya menarik realitas itu kepramukaan sebagai 

suatu gambaran atau ciri, model, karakter atau sifat tentang kondisi, 

situasi, atau fenomena tertentu.Disini peneliti menggunakan akun 

Instagram @abun_nada sebagai objek penelitiannya, dalam penelitian ini, 

peneliti berusaha menggambarkan fakta-fakta tentang bagaimana analisi 

isi pesan dakwah yang diterapkan pada akun instagram @abun_nada. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Akun Instagram @abu_nada. 

Sedangkan objek penelitiannya adalah gambar dan teks, yaitu  gambar, 
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teks yang ada di gambar dan teks yang ada di caption. akun instagram 

@abun_nada yang mana berkaitan dengan rumusan masalah peneliti, yaitu 

Pesan Dakwah. 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digali dalam penelitian ini terdapat dua golongan yaitu: 

data pokok (primer) dan data pelengkap (sekunder). Data pokok ialah data 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu analisi isi 

pesan dakwah dalam gambar pada akun instagram @abun_nada. 

Sedangkan data sekunder yaitu data pelengkap yang memperjelas dan 

melengkapi primer. 

Sumber Data dalam penelitian ini terdapat dua  golongan , yaitu : 

1. Data primer, yakni gambar teks, teks yang ada di gambar dan teks 

yang ada di caption pada akun instagram @abun_nada. 

2.  Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari literatur yang 

mendukung data primer, seperti jurnal, internet, kamus, buku catatan 

kuliah, dan berbagai buku yang berhubungan dengan penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data primer : 

a. Buka halaman akun instagram @abun_nada versi web 

b. Download (unduh) gambar ke dalam laptop 
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c.  Copy caption ke dalam file word 

d. Gambar dan caption di copy ke dalam file word dijadikan satu   

file. 

2. Data sekunder, berupa dokumen tertulis yaitu literatur-literatur yang 

berkaitan dengan penelitian, dan pencarian data tambahan melalui 

internet, dan media lainnya. 

E. Teknik Penelitian dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan 

melakukan analisis secara langsung terhadap akun @abun_nada melalui 

langkah –langkah berikut: Koleksi, data. Editing data dan Interpretasi data. 

Setelah data primer dan sekunder sudah terkumpul kemudian 

diklasifikasikan analisis data dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. 

F. Tahap Penelitian 

Sebelum melakukan proses penelitian yang lebih lanjut, maka yang 

perlu dilakukan oleh peneliti adalah melakukan tahapan-tahapan 

penelitian, guna mengoptimalkan hasil dan kelancaran proses jalannya 

penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melewati beberapa 

tahapan-tahapan penelitian yang meliputi: 

1. Menentukan Tema 
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Sebelum melakukan penelitian, langkah awal yang harus 

peneliti lakukan adalah menentukan tema apa yang akan diteliti. 

Pemilihan tema ini penting, sebab berhubungan dengan tindak lanjutan 

dari penelitian. Diawali dengan mencari, mengumpulkan, kemudian 

menyeleksi tema apa yang tepat untuk penelitian yang didalamnya 

mengandung unsur dakwah di dalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti 

memutuskan untuk meneliti tentang dakwah menggunakan fitur 

gambar tau foto dalam media sosial Instagram pada akun @abun_nada 

Tema tersebut berkesinambungan dengan jurusan peneliti yaitu 

Komunikasi Penyiaran Islam. 

2. Merumuskan Masalah 

Tema dari penelitian dirasa masih sangat umum, sehingga 

untuk bisa lebih fokus, peneliti menyusun pertanyaan yang terkait 

dengan topic dan persoalan-persoalan yang akan diteliti sehingga akan 

menjadi topic utama di dalam penelitian ini. 

3. Menentukan dan Merumuskan Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah, langkah selanjutnya 

yaitu menentukan metode penelitian yang akan digunakan penulis 

sebagai menunjang penelitian. Ada dua macam metode penelitian, 

yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif, merupakan 

metodologi yang menggunakan angka atau statistic dalam 

penelitiannya.Sedangkan metode kualitatif, merupakan metodologi 

penelitian yang menggunakan penafsiran atau gambaran dalam 
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melakukan penelitian. Peneliti akan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan  jenis penelitian deskriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


