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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah library research yaitu, 

penelitian yang digunakan menggunakan bahan bacaan sebagai sumbernya 

atau disebut juga penelitian pustaka.46 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamat. 47Pendekatan deskriptif adalah membuat 

penjelasan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan 

sifat-sifat tertentu.48 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini ialah chennel youtube Jeda Nulis 

Habib Husein Ja'far Al-Hadar 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini ialah strategi komunikasi dakwah Habib 

Husein Ja’far Al-Hadar. 

 
46 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmain: Antasari Press, 2011), h.65. 
47 Lexy J Moleong, Metodelogi Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. Ke-

13,h.3. 
48 Usman et al., Metedologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Asara, 2001), cet, ke-4, h.78. 
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C. Data dan Sumber Data  

Menurut Rahmadi, data dan sumber data dalam penelitian 

sebagaimana dikemukakan Bungin berupa data yang diambil langsung dari 

objek penelitian antara lain:49 

1. Data Primer, yaitu data berupa video Youtube yang diposting oleh 

akun channel Jeda Nulis di youtube di antara lain berjudul 

Seberapa Fir’aun kah kita, Informasi Hoaks itu jahat hoaks itu 

dosa, Kenapa & Bagaiman kita bersama meski tak Sama, Cerita 

Soal Tuhan, Hukum Merayakan Maulid Nab, Hukum Merayakan 

Maulid Nab, Apakah Memblokir Berarti Memutus Silaturahmi?, 

Tips Menang Debat Tanpa Durhaka Kepada Orang tua. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan mencari 

referensi berupa buku-buku atau tulisan dari internet yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data menurut Rahmadi dalam penelitian melalui 

aplikasi Youtube, diantaranya sebagi berikut: 

1. Teknik observasi yang diposting oleh akun Youtube channel Jeda 

Nulis. 

E. Analisis Isi  

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, 

 
49 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 64 
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yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau 

pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. 

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk 

komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun 

semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin 

ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode 

penelitian. Holsti menunjukkan tiga bidang yang banyak 

mempergunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari 

keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis (27,7 

persen), komunikasi umum (25,9%), dan ilmu politik (21,5%). 

Sejalan dengan kemajuan teknologi, selain secara manual kini telah 

tersedia komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi, 

yang dapat terdiri atas 2 macam, yaitu perhitungan kata-kata, dan 

“kamus” yang dapat ditandai yang sering disebut General Inquirer 

Program.50 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 https://www.dosenpendidikan.co.id/analisis-isi/. 
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