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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

a. Metode dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian inilah penelitian lapangan dengan mendapatkan data 

kualitatif secara eksklusif di lokasi penelitian. Adapun pendekatan yang 

digunakan ialah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan dengan melihat 

kehidupan sosial kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan secara 

ilmiah.1Penelitian kualitatif dilakukan dengan benar dan sesuai kenyataan 

secara objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi data.  

 

b. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalahUstadz H. Ilham Humaidi dan 

Jamaah Majelis Ta’lim Nurul Ibadah Mahat kasan Banjarmasin sebanyak 9 

orang. Adapun cara untuk menentukan siapa yang cocok untuk menjadi 

responden adalah dengan menggunakan metode dari Martha & Kresno, 2016. 

Responden kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan 

pengetahuan dengan peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data  

peneliti sebaiknya memulainya dari informasi kunci untuk mendapatkan 

gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati. 

                                                           
1Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2017), 91. 
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Objek penelitian ini adalah Komunikasi Dakwah dari Ustadz H. Ilham 

Humaidi dalam Majelis Ta’lim Nurul Ibadah, meliputi cara penyampaian, 

materi dan media yang digunakan. 

 

c. Data dan Sumber Data 

1. Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari Majelis 

Ta’lim Nurul Ibadah Mahat Kasan tentang komunikasi dakwah ustadz 

H. Ilham Humaidi dalam Majelis Ta’lim Nurul Ibadah tersebut. 

b. Data Sekunder  

Data-data pendukung yang telah peneliti kumpulkan. Data ini 

diperoleh dari buku, informasi dari panitia Masjid, dokumentasi 

ataupun melalui media yang ada seperti Youtube, data ini peneliti 

gunakan untuk pelengkap data primer. 

2. Sumber Data  

a. Responden, orang yang memberikan informasi secara langsung dari 

penelitian ini adalah Ustadz H. Ilham Humaidi dan jamaah Majlis 

Ta’lim Nurul Ibadah Mahat Kasan sebanyak 9 orang, sebagai berikut: 

TABEL 3.1 Responden Jamaah Majlis Ta’lim Nurul Ibadah Mahat 

Kasan. 

No Nama Alamat 

1 Bapak Hazairin Jl. Bawang Putih 
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2 Bapak Syaipullah Jl. Mahat Kasan 

3 Khairil Abdi Jl. Pala 

4 Abdan Syakir Jl. Cengkeh 

5 Fauzianoor Hafidz M Jl. Laos 

6 Pujianoor Bumimas Raya 

7 Bapak Ahmad Jayadi Kuin 

8 Ahmad Rasyid Pekapuran 

9 Muhammad Suhaidi Kebun Bunga 

Adapun cara untuk menentukan siapa yang cocok untuk menjadi 

responden adalah dengan menggunakan metode dari Martha & Kresno, 

2016. Terdapat empat kriteria dalam menentukan responden (Martha & 

Kresno, 2016):2 

1. Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau 

budaya yang diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi. 

2. Harus terlibat dalam budaya yang diteliti “saat ini” 

3. Harus memiliki waktu yang memadai 

4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural). 

b. Informan, yakni orang yang bisa memberikan informasi lebih kepada 

peneliti berkaitan tentang masalah dalam penelitian tersebut: seperti 

panitia masjid, atau kerabat dekat. 

                                                           
2EVI MARTA, Sudarti Kresno, metodologi penelitian kualitatif. (Depok: RajaGrafindo 

Persada 2016) 
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d. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ialah:  

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan dengan 

melihat situasi dan kondisi. Observasi dilakukan dengan adanya pedoman 

kemudian melihat kenyataan secara langsung terkait dengan permasalahan 

yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab atau disekusi untuk mendapatkan 

data langsung dari sumber datawawancara dapat dilakukan secara 

langsung maupun melalui media, selain itu juga wawancara dapat 

dilakukan baik individu mauoun secara berkelompok.3Secara sederhana 

wawancara terdiri atas pertanyaan dari peneliti kemudian diajukan kepada 

infroman terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian.4 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah data yang berupa tulisan-tulisan kecil diambil 

dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan, foto atau video yang diambil 

ketika turun ke lapangan. 

 

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data  

                                                           
3Ibid. 

4Emzir,Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2012), 49. 
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Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:  

a. Koleksi Data, peneliti menggabungkan data yang diperlukan, dari data 

primer maupun sekunder.  

b. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan kenytaan 

dan data yang didapat. 

c. Editing, peneliti memeriksa lagi terhadap data yang sudah terkumpul, 

apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, dan misalnya tidak 

sesuai maka akan disesuaikan dengan data aslinya. 

2. Analisis Data 

 Dari data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara 

deskriptif kualitatif, selanjutnya dianalisis secara deskriptif interpretative 

untuk memberikan penafsiran terhadap data-data dan sehingga data 

menjadi jelas dan dapat dipahami. 

 

 

 




