
30 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian 

yang akan dilakukan adalah di Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara 

Kabupaten Tapin.  

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu Pengertian 

penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar 

dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa ada manipulasi, serta 

jenis data yang dkumpulkan terutama data kualitatif.1 

B. Subjek dan objek penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah Guru Akhmad Barmawi sebagai 

pencermah pada pengajian di Desa Margasari. 

2. Objek penelitian 

Objek adalah sesuatu yang ingin diteliti dalam penelitian. Yaitu 

komunikasi dakwah guru Akhmad Barmawi di Desa Margasari Kecamatan Candi 

Laras Utara Kabupaten Tapin dan riwayat hidup Guru Akhmad Barmawi. 

                                                             
1Iin Farwati (1001340974),  Proposal peranan penyuluh agama honorer wanita dalam 

dakwah islamiah di kota banjarmasin, hal 22. 
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C. Data dan sumber data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data pokok (primer) dan 

data penunjang (sekunder). Data pokok yang terdiri dari masalah-masalah, yang 

dirumuskan, yaitu: 

a. Bagaimana riwayat hidup Guru Akhmad Barmawi yang meliputi 

biografi keluarga, biografi pendidikan dan aktivitas dakwah Guru 

Akhmad Barmawi. 

b. Komunikasi dakwah Guru Akhmad Barmawi di Desa Margasari 

Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin meliputi mad’u, 

materi, metode dan media. 

Di samping data pokok juga di gali data pelengkap, yaitu gambaran umum 

lokasi pengajian yang di pimpin oleh Guru Akhmad Barmawi. 

2. Sumber data 

Data yang diperlukan tersebut digali dari dua sumber data, yaitu: 

a. Responden, yaitu orang yang menjadi sample dalam penelitian yakni 

Guru Akhmad Barmawi selaku penceramah pada pengajian di Desa 

Margasari Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. 

b. Informan, yaitu semua pihak yang dapat memberikan informasi yang 

berkenaan dengan masalah yang diteliti, seperti keluarga, teman dan 

murid. 
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D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan metode lapangan atau field 

research, penulis secara langsung terjun ke lapangan dan meneliti untuk 

memperoleh serta mengumpulan data yang diperlukan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Observasi partisipatif, yaitu melakukan pengamatan secara langsung 

kelokasi penelitian. Terutama untuk penggalian data yang diperlukan. 

Jenis observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung 

terhadap mad’u, observasi langsung terhadap materi pengajian, dan 

pengambilan langsung foto-foto kegiatan pengajian. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara kepada responden 

tentang objek penelitian ini. Wawancara yang di lakukan di sini yaitu 

tentang riwayat pendidikan dan riwayat keluarga guru Akhmad 

Barmawi. Dan materi yang di pakai dalam pengajian. 

c. Dokumentasi, yakni mempelajari dan menggali data-data melalui 

dokomen-dokomen yang ada, khususnya mengenai riwayat hidup 

guru Akhmad Barmawi,  gambaran umum lokasi penelitian, sarana 

dan prasarana tempat pengajian. 
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E. Pengolahan, dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

 Sebelum data yang dikumpulkan dianalisis, maka terlebih dahulu penulis 

mengolahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Koleksi data, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan, baik data 

primer maupun data sekunder. 

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan 

keperluan dalam penelitian. 

c. Editing data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data 

yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti atau tidak. 

d. Interpretasi data, yaitu memberikan uraian serta menafsirkan data-

data yang telah terkumpul agar lebih jelas dan mudah dipahami. 

2. Analisis Data 

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian sacara 

deskriptif, kemudian dianalisis dengan menggunakan pandangan dan pendapat 

penulis sendiri sepanjang sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku secara 

deskreptif interpretatif, yaitu data yang disajikan diberikan penafsiran sesuai 

dengan kenyataan kemudian ditambah penjelasan-penjelasan dengan pendapat 

dan anlisis penulis sendiri. 
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3. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai 

berikut: 

a. Tahap pendahuluan 

1) Menentukan judul 

2) Observasi awal ke lokasi penelitian 

3) Konsultasi dengan dosen pembimbing dalam membuat desain 

proposal 

4) Mengajukan proposal kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi 

dan meminta persetujuan 

5) Mengajukan proposal 

b. Tahap persiapan 

1) Mengadakan seminar proposal 

2) Memohon surat riset dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

IAIN Antasari Banjarmasin 

3) Proses pengumpulan data 

c. Tahap pelaksanaan 

1) Mencari responden dan informan  dengan teknik yang sudah ada 

2) Mengumpulkan data 

3) Pengolahan dan analisis data 

d. Tahap penyusunan laporan 

1) Penyusunana hasil penelitian dalam bentuk skripsi 
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2) Konsultasi hasil laporan dengan dosen pembimbing untuk 

dikoreksi dan disetujui 

3) Memperbaiki dan memperbanyak isi dan referensi 

4) Mengajukan kepada biro skripsi untuk munaqasah dan 

mempertanggung jawabkan. 

 


