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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif, yakni 

memaparkan seluruh kejadian dan gejala-gejala yang muncul pada saat penelitian 

berlangsung. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu 1 orang Da`i dan pengurus majelis taklim 

Muhammad Nor di desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

2. Objek Penelitian 

Problematika komunikasi dalam penyampaian informasi keagamaan di 

majelis ta`lim Muhammad Nor Desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten 

Banjar. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data pokok dan 

data penunjang. 
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a. Data pokok 

1) Data tentang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Majelis Taklim 

Muhammad Nor di Desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

2) Data tentang problematika komunikasi dalam penyampaian informasi 

keagamaan di majelis taklim Muhammad Nor Desa Podok Kecamatan 

Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, yang meliputi: 

a) Komunikator 

b) Komunikan 

c) Materi 

d) Metode 

e) Media  

3) Data tentang upaya dalam mengatasi problematika komunikasi dalam 

penyampaian informasi keagamaan di majelis taklim Muhammad Nor Desa 

Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

b. Data penunjang 

Data penunjang merupakan data pelengkap yang mendukung data pokok 

mengenai gambaran umum lokasi penelitian atau data yang relevan dengan judul 

penelitian. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang yang dijadikan dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden adalah 1 orang Da`i dan pengurus majelis ta`lim Muhammad 

Nor di desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 
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b. Informan adalah para jamaah yang hadir di majelis ta`lim Muhammad Nor 

di desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

c. Dokumentasi adalah seluruh catatan atau bahan tertulis yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data digunakan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut:  

1. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.1 Observasi digunakan untuk 

menggali data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan kegiatan majelis 

taklim Muhammad Nor di desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu metode untuk mendapatkan data melalui 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara.2 Teknik ini digunakan untuk menggali data tentang 

problematika komunikasi dalam penyampaian informasi keagamaan di majelis 

ta`lim Muhammad Nor Desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

 

 

 

                                                           
1S. Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 158. 

 
2Ibid, h. 63. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan 

penelitian yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk menggali data penunjang 

yang relevan dengan penelitian. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

No Data 
Sumber 

Data 
TPD 

1 Data pokok 

a. Data tentang kegiatan keagamaan yang 

dilaksanakan Majelis Taklim Muhammad 

Nor di Desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh 

Kabupaten Banjar. 

b. Data tentang problematika komunikasi 

dalam penyampaian informasi keagamaan 

di majelis taklim Muhammad Nor Desa 

Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten 

Banjar, yang meliputi: 

1) Komunitakor  

2) Komunikan 

3) Materi 

4) Metode 

5) Media  

c. Data tentang upaya dalam mengatasi 

problematika komunikasi dalam 

penyampaian informasi keagamaan di 

majelis taklim Muhammad Nor Desa Podok 

Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

 

Responden 

dan 

Informan 

 

Sda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sda 

 

Observasi 

dan 

Wawancara 

 

Sda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sda 

2.  Data Penunjang 

Data penunjang merupakan data pelengkap 

yang mendukung data pokok mengenai 

gambaran umum lokasi penelitian atau data 

yang relevan dengan judul penelitian. 

 

Informan 

dan 

Dokumentasi 

 

Wawancara 

dan 

Dokumenter 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul. 



48 
 

b. Klasifikasi data, klasifikasi data digunakan untuk mengelompokan data 

sesuai dengan permasalahannya, sehingga mudah dianalisis dan 

disimpulkan dalam penelitian.  

c. Verifikasi data, digunakan untuk mengecek kelapangan yang 

memungkinkan ditemukan data baru mengenai masalah yang diteliti. 

d. Interpretasi atau menyimpulkan data, baik untuk masing-masing masalah 

atau untuk keseluruhan masalah yang diteliti. 

 

2. Analisis Data  

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistemasisasi, penafsiran dan verfikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis dan ilmiah.3 

Data yang sudah diolah dan diinterprestasikan, kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. Dalam mengambil kesimpulan penulis mengambil metode 

induktif yaitu kesimpulan yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat 

umum tentang problematika komunikasi dalam penyampaian informasi 

keagamaan di majelis taklim Muhammad Nor Desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh 

Kabupaten Banjar, sehingga data yang sudah dianalisis dapat dipahami 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

                                                           
3Ahmad  Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Teras,2009), h. 67. 
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F. Prosedur Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Melakukan observasi awal ke lokasi yang akan diteliti 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan arahan 

sehubungan dengan masalah yang akan diteliti 

c. Membuat desain proposal penelitian 

d. Mengajukan proposal ke Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Iain Antasari Banjarmasin. 

2. Tahapan Persiapan 

a. Melaksanakan seminar proposal skripsi setelah disetujui 

b. Memohon surat pengantar riset dari IAIN Antasari Banjarmasin 

c. Menyampaikan surat pengantar penelitian kepada pihak terkait 

d. Membuat Instrument pengumpulan data (IPD) untuk penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data 

b. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang diperoleh 

c. Menyempurnakan naskah laporan sesuai arahan dan saran dari dosen 

pembimbing. 

4. Tahap Pelaporan 

a. Menyusun hasil penelitian dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 

untuk meminta persetujuan 
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b. Memperbanyak naskah skripsi yang telah disetujui pembimbing, kemudian 

siap untuk diuji dan dipertahankan di depan tim penguji pada saat 

munaqasah. 

 


