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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengguanakan pendekatan kualitatif, yang mana 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang dan prilaku yang diamati.
1
 Pendekatan ini 

dilakukan guna untuk mendapatkan suatu data yang akan diteliti. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian (library research) 

atau kepustakaan yang bersifat deskritif analitik, yang berarti penelitian 

menggunakan sumber kepustakaan. Metode ini ialah sebuah penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai 

kepustakaan baik yang ada diperpustakaan atau di lain tempat seperti 

internet, buku-buku, jurnal, daln lainnya.
2
 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah informasi yang menjadi sumber riset 

ataupun lembaga (organisasi) yang akan diteliti. Dengan kata lain subjek 

penelitian adalah sesuatu yang didalamnya melekat atau terkandung objek 
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dari penelitian.
3
 Maka dari itu yang menjadi subjek dari penelitian ini ialah 

akun Tiktok Ustadz Syam, dan juga postingan yang ada pada akun Tiktok 

Ustadz Syam.  

https://www.Tiktok.com/discover/ustadz-Syam?lang=id-ID  

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian pada dasarnya adalah topic permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian, objek penelitian merupakan kegiatan tertentu yang 

telah di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
4
  Yang dimaksud objek pada peneliti ini ialah Bentuk  

Bimbingan Keagamaan, materi bimbingan keagamaan, dan metode 

Bimbingan keagamaan.  

C. Data dan Sumber Data    

1. Data 

Data merupkan nilai dari sebuah fakta keberadaan sesuatu atau 

keadaan yang akan diamati dan dihitung.
5
 Data dalam penelitian ini adalah 

segala bentuk fakta, realita, dan informasi yang digali dan diperloleh dari 

subjek penelitian. Yaitu bimbingan keagamaan ustaz Syam yang terdapat 

pada akun tiktok @syam_elmarusy. 

2. Sumber Data 
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Untuk mendapatkan data diatas maka peneliti mengambil data dari  

hasil obeservasi pada akun tiktok ustaz Syam dengan mengguanakan dua 

sumber data. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber Data primer, seperti halnya data asli yang mengandung 

temuan penelitian, data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Postingan Ustadz 

Syam di akun Tiktoknya dijadikan sebagai sumber utama dalam 

penelitian ini. 

b. Sumber Data Skunder  

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau sumber dari data yang dibutuhkanData yang berisi tulisan 

atau tulisan yng di publikasikan oleh penulis yang bukan penemu teori.
6
 

Data skunder atau data penunjang dapat diproleh dari berbagai sumber. 

Selain itu, penelitian ini menyertakan data sekunder berupa buku-buku, 

jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan  penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Teknik dengan mengamati secara langsung dengan mencatat 

peristiwa dan kegiatan yang menjadi objek penelitian. Contoh pada 
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penelitian ini yaitu mengamati postingan yang ada pada akun Ustadz Syam 

dengan Mengscroll (Menggulir). 

2. Dokumentasi  

Peneliti akan mencari data informasi yang berkaitan dengan akun 

tiktok ustaz Syam, yaitu postingan aktivitas bimbingan keagamaan yang 

dilakukan beliau pada akun tersebut. Melalui dokumentasi peneliti akan 

menyajikan beberapa kegiatan melalui foto atau gambar.  

3. Kepustakaan 

Teknik yang mengarah pada kegiatan membaca, dapat juga 

diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat bahan penelitian. Pada 

penelitian kali ini data yang dapat diambil melalui buku, artikel, dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Metode untuk mempelajari, mengkategorikan, mensistematisasikan, 

menafsirkan, dan memverifikasi data untuk menentukan apakah suatu 

fenomena memiliki nilai sosial, akademik, atau ilmiah. dikenal sebagai teknik 

analisis data.
7
 Pada Hakikatnya teknik analisis data ini adalah suatu proses 

pengorganisasian, pemilahan, pengkategorian, dan penandaan, informasi 

sehingga dapat diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin 
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Publisher, 2015). Hal. 124. 

 



41 

 

 

 

dipecahkan.
8
 Guna menganalisis data hasil penelitian, peneliti mengguanakan 

analisis isi (content analysis). Content analysis atau yang disebut analisis isi 

yaitu Penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi pada sebuah media massa.
9
 

Penelitian ini menggunakan analisis konten (Content Analysis) 

bertekad untuk mengkatagorikan, memilah, menandai dan memahami materi 

yang ada dalam postingan di akun @syam_elmarusy Tiktok Ustadz Syam. 

Tahapan awal dari menganalisa konten ustaz syam yang terdapat pada 

akun Tiktok Ustaz Syam sebagai berikut: 

1. Membuka ahalaman Tiktok  

2. Memasukan Kata kuci profil dengan mengklik @Syam_elmarusy. 

3. Menggulir konten video sebanyak 614 video (data terakhir diambil 

pada 2 desember 2022)  ustaz Syam 

4. Video yang ditemukan sebanyak 33 video lalu di unduh dan di 

kelompokkan 

5. Video yang dikelompokkan lalu dianalisa dengan cara dimasukan 

kedalam kategori yang sesuai. 

6. Tinjau berulang kali. 

7. Menyajikan temuan dalam bentuk laporan penelitian. 
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