
  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka 

(Library Research). Penelitian Library Research adalah sebuah penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai 

kepustakaan baik terdapat diperpustakaan ataupun tempat lain seperti buku-

buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, internet dan sebagainya. 

Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan observasi tentang 

channel Ustadz Dhanu Official. Jadi, penelitian pustaka tersebut dalam 

bentuk deskriptif ini bertujuan agar tidak ada manipulasi dalam pengambilan 

data, yaitu pengambilan data secara wajar dan natural sesuai apa yang ada di 

episode-episode. 

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan (to describe), menjelaskan dan menjawab persoalan-

persoalan tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan 

dengan variabel dalam fenomena. 
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Jadi, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan objek/subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan 

tujuan menggambarkan sesuai dengan fakta. 

                                                           
1
Ibid, h. 141. 



  

 

B. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang ingin diteliti. 

Dengan itu sumber data dalam penelitian tersebut mencakup 2 informasi 

yaitu: 

1. Informan Kunci 

Informan kunci merupakan orang-orang yang dapat memberikan 

informasi dalam suatu penelitian. Informan kunci dalam penelitian 

ini, yaitu Ustadz Dhanu yang melalui media sosial yaitu youtube. 

2. Informan Pelengkap 

Informan pelengkap merupakan orang-orang yang dapat 

memberikan informasi dalam suatu penelitian. Informan dalam 

penelitian ini meliputi : video-video yang dipublikasikan dalam 

channel tersebut 

Penyajian data akan diuraikan per-video, adapun video yang peneliti 

teliti yaitu dengan judul 

1. Channel Ustadz Dhanu Official - ( Jin Milenial Bro!! – Siraman 

Qalbu Uncensored) Di Publikasikan pada tanggal 2 Januari 2020, 

Durasi 47.38 Menit 



  

2. Channel Ustadz Dhanu Official – (Dicerai Karena Kesurupan - 

Siraman Qalbu Uncensored) Dipublikasikan pada tanggal 21 

Januari 2020, Durasi 22.05 Menit. 

3. Channel Ustadz Dhanu Official – ( Oddie Agam Akhirnya Bisa 

Tersenyum Lagi) Dipublikasikan pada tanggal 24 Januari 2020, 

Durasi 27.52 Menit. 

4. Channel Ustadz Dhanu Official – ( Kerajaan Jin Dari Kepunden – 

Siraman Qolbu Uncensored) Dipublikasikan pada tanggal 31 

Januari 2020, Durasi 36.02 Menit 

5. Channel Ustadz Dhanu Official – ( Jin Ini Memberi Hormat Ala 

Militer – Siraman Qolbu Uncensored) Dipublikasikan pada tanggal 

04 Februari 2020, Durasi 32.38 Menit.  

6. Channel Ustadz Dhanu Official – ( Haid 5 Tahun Sekali, Kenapa?? 

– Siraman Qolbu Uncensored) Dipublikasikan pada tanggal 10 

Februari 2020, Durasi 38.06 Menit. 

7. Channel Ustadz Dhanu Official – ( Jin Bencong Tobat – Siraman 

Qolbu Uncensored) Dipublikasikan pada tanggal 13 Februari 2020, 

Durasi 44.45 Menit. 

8. Channel Ustadz Dhanu Official – ( Wewe Gombel Pulang 

Kampung – Siraman Qolbu Uncensored) Dipublikasikan pada 

tanggal 21 Februari 2020, Durasi 38.55 Menit. 



  

9. Channel Ustadz Dhanu Official – ( Genderuwo Haus Darah 

Perawan – Siraman Qolbu Uncensored) Dipublikasikan pada 

tanggal 28 Februari 2019, Durasi 39.56 Menit. 

10. Channel Ustadz Dhanu Official – ( Jin Penjaga Yang Doyan Tidur 

– Siraman Qolbu Uncensored ) Dipublikasikan pada tanggal 09 

Maret 2020, Durasi 40.23 Menit. 

11. Channel Ustadz Dhanu Official - ( Disantet Mantan Pacar - 

Siraman Qalbu Uncensored ) Dipublikasikan pada Tanggal 11 

Maret 2020, Durasi 44.09 Menit. 

12. Channel Ustadz Dhanu Official - ( Maung Sang Penantang Ustadz 

Dhanu - Siraman Qalbu Uncensored ) Dipublikasikan pada 

Tanggal 22 Maret 2020, Durasi 38.37 Menit.  

13. Channel Ustadz Dhanu Official - ( Ku Tunggu Jandamu Kodong!! - 

Siraman Qalbu Uncensored ) Dipublikasikan pada Tanggal 24 

Maret 2020, Durasi 44.43 Menit. 

14. Channel Ustadz Dhanu Official - ( Genderuwo Kiriman Bos - 

Siraman Qalbu Uncensored ) Dipublikasikan pada Tanggal 20 

April 2020, Durasi 47.09 Menit 

15. Channel Ustadz Dhanu Official - ( Back Pain (Nyeri Punggung) & 

Vertigo Bayu Oktara - Siraman Qalbu Uncensored ) 

Dipublikasikan pada Tanggal 24 April 2020, Durasi 19.22 Menit.  

 

 



  

C. Langkah-langkah Penelitian  

Langkah-langkah penelitian ini digunakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang akan diteliti. Sebagaimana dikemukakan, oleh Ali M (1985:26) 

bahwa " Hakikat pada dasarnya terdiri dari sejumlah fakta, teori, konsep dan 

dalil yang memungkinkan seseorang untuk memahami suatu gejala". Tetap 

tujuan dari penelitian ini adalah menemukan fakta, teori, dan konsep dalam 

berbagai cabang ilmu pengetahuan.  

Pada penelitian ini, ada beberapa langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian tersebut, yaitu: 

1. Menentukan Subjek dan objek yang hendak diteliti. Setelah 

mendapatkan subjek dan objek, peneliti langsung memulai observasi 

terlebih dahulu.  

2. Peneliti memiliki ketertarikan pada bagian metode dakwahnya. Tetapi 

setelah diamati dan diteliti bahwa subjek dan objeknya memiliki 

beberapa pesan dakwah. Dengan begitu peneliti memutuskan untuk 

meneliti pada pesan-pesan yang terdapat pada penelitian ini.  

3. Menentukan suatu acara yang terdapat pada subjek yang diteliti. Acara 

tersebut adalah Siraman Qalbu.  

2. Menentukan episode apa saja yang hendak diteliti dan memiliki 

pesan-pesan dakwahnya. 

3. Menyaksikan dan mendengarkan satu persatu setiap episode.  

4. Menentukan pesan apa saja yang terdapat pada setiap narasi.  



  

5. Menterjemahkan dari bahasa lisan menjadi tulisan.  

6. Menganalisa setiap pesan dakwah yang ada pada setiap narasi.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini : 

1. Observasi Partisipatif 

Observasi partisipatif dalam arti luas berarti bahan peneliti secara terus 

menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang.
2
 Teknik ini 

dilakukan dengan cara membuka Youtube dan menyaksikan channel tersebut 

sebanyak 15 episode, dan mencari pesan dakwah yang terkandung di dalam 

acara tersebut. Jenis penelitian ini adalah observasi media sosial. Hasil 

observasi adalah informasi tentang ruang (tempat), kegiatan, objek, kajian 

atau peristiwa, dan waktu. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dari 

berbagai macam sumber tertulis atau dokumen. Dokumen tersebut bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
3
 

Dari pengertian tersebut maka peneliti akan mencari data informasi yang 

berkaitan dengan profil akun youtube Ustadz Dhanu, foto-foto thumnile, 

                                                           
2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : Reneika Cipta. 1992) h. 102. 

3
 Mardawani, Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif 

Kualitatif, (yogyakarta: Deepublish, 2020), hal.59 



  

jumlah subscribers, serta aktifitas dakwah lainnya yang dilakukan Ustadz 

Dhanu dalam acara Siraman Qalbu. Metode dokumentasi ini juga sebagian 

dari sumber pendukung dalam penelitian ini.  

E. Analisis Data 

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satu uraian 

dasar.
4
Analisis dalam penelitian ini mengikuti langkah menurut Miles dan 

Huberman yaitu terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 

mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Analisis isi (content analysis) adalah metode penelitian  yang digunakan 

untuk meneliti isi pesan dalam suatu proses komunikasi. Analisis isi 

merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu isi 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi secara umum 

diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. 

Analisis isi dapat juga dikatakan sebagai suatu penelitian terhadap isi atau 

makna pesan komunikasi berdasarkan data-data yang tersedia untuk dibuat 

kesimpulannya. Analisis isi merupakan teknik penelitian untuk memperoleh 

gambaran isi pesan komunikasi masa yang dilakukan secara objektif, 

sistematik, dan relevan secara sosiologis, uraian dan analisisnya dapat 

menggunakan tata cara pengukuran kualitatif dan kuantitatif ataupun kedua-

duanya. 
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Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi 

yang disampaikan dalam bentuk social. Tidak hanya itu, analisis ini juga 

dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti surat 

kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, teater, hingga 

novel dan lain sebagainya. 

Metode analisis ini sangat tepat digunakan dalam bidang ilmu komunikasi 

karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah isi pesan yang 

disampaikan oleh suatu media komunikasi. Prosedur kerja metode ilmu sosial 

sama dengan metode survey yang membedakan hanyalah objek penelitiannya. 

Analisis isi dapat digunakan untuk menganilisis semua bentuk komunikasi,   

baik surat kabar, berita, radio, televise, iklan, maupun semua bahan- bahan 

dokumentasi yang lain. Hampir semua disipilin ilmu sosial dapat 

menggunakan analisis isi sebagai teknik metodologi penelitian.  

Sejarah analisis isi diperkenalkan sebagai sebuah metode sistematik untuk 

mempelajari media massa oleh Harold D. Laswell pada tahun 1927. Metode 

ini mulai popular sebagai metodologi riset selama tahun 1920-an dan 1930 

untuk menyelidiki isi komunikasi dalam film-film yang mengalami 

perkembangan sangat cepat pada waktu itu. Pada fase berikutnya 

perkembangan metode analisis isi sangat dipengaruhi oleh pendekatan 

kuantitatif yang ditawarkan Bernard Berelson. 

Berelson mendefisikan analisis isi sebagai teknik penelitian untuk 

keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang 



  

manifestasi komunikasi. Weber menyatakan bahwa kajian ini adalah 

metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk 

menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Holsty 

memberikan definisi yang lainnya dan menyatakan bahwa analisis isi adalah 

teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis 

1) Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan atau pengurangan, 

penyederhanaan, dan pentransformasian data yang muncul dari catatan 

lapangan. Dalam konteks ini peneliti melakukan beberapa klarifikasi 

data yang diperoleh di media sosial (youtube)  

2) Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyampaikan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. 

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan proses pemaparan singkat dan 

jelas tentang paparan dalam penyampaian data tentang Analisis Pesan 

Dakwah Program Ustadz Dhanu dalam channel Ustadz Dhanu 

Official. 

 


