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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi, Subjek dan Objek penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa Jorong kecamatan Jorong Kabupaten Tanah 

Laut.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah masyarakat yang ada di desa Jorong kecamatan 

Jorong dari semua penduduk masyarakat Jorong. 

3. Objek Penelitian 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah informasi yang di tayangkan dalam 

program acara Berita Islami Masa Kini di Trans Tv dan tanggapan masyarakat 

desa Jorong kecamatan Jorong  kabupaten Tanah Laut terhadap program acara 

Berita Islami Masa Kini di Trans Tv. 

Indikator tanggapan yang ingin diketahui terbatas pada meliputi : 

a. Frekuensi Masyarakat Menonton Berita Islami Masa Kini 

b. Isi dari Berita Islami Masa Kini 

c. Pesan Agama dari Berita Islami Masa Kini 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang ada di desa Jorong 

kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang beragama Islam. Jumlah 

penduduk yang berada di desa Jorong 5382 penduduk di hitung secara 

keseluruhan umur dan luas wilayah desa 26,22 Km2 . Untuk populasi yang 

dijadikan sumber data wawancara, peneliti mengambil dari beberapa perwakilan 

masyarakat atau acak . 

2. Sampel 

Untuk memudahkan penelitian, dalam pengambilan sampel, penulis 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan 

secara bertujuan yaitu kepada orang dewasa. Sampel yang di ambil dari seluruh 

populasi ditetapkan sebanyak 20 orang, dengan acak dan jumlah kepala keluarga 

di desa Jorong adalah 1324 kepala keluarga. Adapun kriteria dari responden yang 

akan diteliti adalah responden yang berusia sudah baligh  dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 
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                       Tabel 3.1 Kriteria Umur Responden 

 

No Kriteria Umur Jumlah Responden 

1 19-25 7 

2 26-30 3 

3 31-35 4 

4 36-40 2 

5 41-45 1 

6 46-50 3 

Jumlah 20 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang dikaji dan digali dalam penelitian ini pada dasarnya terdiri dari 

dua bagian, yaitu : 

a. Data primer, yaitu data pokok yang merupakan jawaban terhadap masalah 

yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah di atas yang meliputi: 

1) Data yang berkenaan dengan informasi program Berita Islami Masa Kini. 

2) Data yang berkenaan dengan tanggapan masyarakat terhadap program 

acara Berita Islami Masa Kini  di Trans Tv 

b. Data skunder, yaitu data penunjang yang di gunakan untuk melengkapi data 

primer, yaitu 
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1) Gambaran umum masyarakat Jorong 

2) Gambaran lokasi penelitian. 

2. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data di atas baik data primer maupun data sekunder, 

maka penelitian ini mengambil data dari: 

a. Responden, yaitu mereka yang memberikan imformasi secara langsung dan 

terlibat langsung dalam penelitian yakni masyarakat desa Jorong yang telah di 

tetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

b. Informan, yaitu orang-orang yang dianggap mampu memberikan keterangan 

lengap mengenai data yang di perlukan. 

 

D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

research, yaitu penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mencari dan 

mengumpulkan data yang di perlukan sesuai dengan masalah yang diteliti. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penggalian data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Penulis mengadakan wawancara secara langsung responden dan  informan 

dengan cara Tanya jawab untuk mendapatkan data yang diperlukan. 
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b. Observasi 

Melalui observasi penulis secara langsung mengamati keadaan sarana dan 

prasarana maupun hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini. 

c. Dokumenter 

Tekhnik ini dilakukan untuk melengkapi data yang belum didapatkan 

melalui tekhnik sebelumnya seperti dokumen penting yang berhubungan dengan 

objek penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, dan gambaran 

umum masyarakat Jorong.  

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data, dan  pengumpulan data 

dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada matriks berikut ini : 

Tabel 3.2 Matriks Data, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

No 

 

Data Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Data yang berkenaan 

dengan  

a. Informasi program 

Berita 

Islami Masa Kini. 

b. Tanggapan masyarakat 

terhadap program acara 

Berita Islami Masa 

Kini  di Trans Tv 

 

 

 

Masyarakat desa Jorong 

kecamatan Jorong 

Kabupaten Tanah Laut. 

Masyarakat desa Jorong 

kecamatan Jorong 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

2. Data tentang latar 

belakang objek penelitian 

a. Letak geografis 

desa Jorong 

kecamatan Jorong 

Kabupaten Tanah 

 

 

Kepala Desa 

Jorong kecamatan 

Jorong Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 
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Laut.  

b. Data penduduk de 

sa Jorong keca 

matan Jorong K a 

bupaten Tanah     

Laut. 

c. Sarana dan prasa 

rana desa Jorong 

kecamatan Jorong 

Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

Kepala Desa 

Jorong kecamatan 

Jorong Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Adapun proses dalam pengolahan data di tempuh langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Koleksi data, yaitu penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya di lokasi 

penelitian baik data primer maupun data sekunder sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut jenis masalah yang 

diteliti penulis. 

c. Editing data, yaitu penulis menyeleksi kembali atau menyaring kembali data-

data yang telah di kumpulkan guna memperoleh data yang jelas dan relevan 

dengan tujuan penelitian tersebut. 

d. Interpretasi data, yaitu memberikan penafsiran atau ulasan data sehingga data 

menjadi jelas dan mudah di pahami. 
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2. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul maka langkah selajutnya adalah 

menganalisa data tersebut.1 Dalam hal ini metode analisa data yang digunakan 

adalah analisis nonstatistika. Analisis nonstatistika ini sesuai untuk data kualitatif. 

Analisis ini tidak dilakukan perhitungan statistik dan kegiatan analisis dengan 

cara ini dilakukan dengan membaca data yang telah diolah.2  

Data yang diolah selanjutnya disajikan melalui tabel-tabel dan deskripstif 

(penggambaran), lalu dianalisis dengan pendekatan deskripstif kualitatif dengan 

mengumpulkan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang 

berpisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data 

yang diolah, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus 

menuju hal-hal yang bersifat umum. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan penulis melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Observasi ke lokasi penelitian 

b. Membuat desain proposal skripsi 

                                                           
1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), h. 209. 

  
2Hermawan Wasito, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 

h. 89.  
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c. Berkonsultasi dengan dosen penasehat 

d. Mengajukan desain proposal penelitian kepada Jurusan 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar setelah desain proposal disetujui 

b. Memperbaiki desain proposal berdasarkan pembimbing skripsi 

c. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Dakwah dan IAIN Antasari 

Banjarmasin untuk melaksanakan penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan data 

b. Penyajian data 

c. Analisis data 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan laporan 

b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi mengenai laporan yang 

telah disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan hingga disetujui. 

c. Siap dibawa ke sidang munaqasah skripsi untuk dipertahankan dan 

disempurnakan. 




