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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini analisis isi (Content Analysis). Analisis isi adalah suatu 

teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan 

mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu 

teks. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Surat Kabar ini adalah 

pendekatan Kualitatif. Metode ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan 

wawasan lebih mendalam tentang Surat Kabar yang ingin diteliti, karena metode 

kualitatif dapat memberikan rincian tentang fenomena yang sulit diungkapkan 

oleh metode kuantitatif.  

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian. 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik orang, benda, 

organisasi ataupun keadaan. Jadi, subjek penelitian merupakan sesuatu 

yang didalamnya terdapat atau terkandung objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, subjek penelitian ada pada Koran Banjarmasin Post Rubrik 

Mutiara Ramadhan Tahun 2017 M /1438 H.   

2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah masalah yang ingin diteliti atau masalah 

penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah bagaimana isi pesan-

pesan dakwah dalam Surat Kabar Harian Banjarmasin Post Rubrik Mutiara 

Ramadhan Tahun 2017 M /1438 H. 
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C. Data dan sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini dapat dibagi 2 golongan yaitu data 

pokok (primer) dan data pelengkap (sekunder). 

a) Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

di lokasi penelitian atau objek peneltian.1 Data pokok dalam penelitian 

ini adalah Surat Kabar Harian Banjarmasin Post Rubrik Mutiara 

Ramadhan. Data yang ditemukan kemudian dikategorikan kedalam segi 

akidah, syariah dan akhlak.   

b) Data sekunder, yaitu data pendukung atau pelengkap yang dianggap 

penting berkenaan dengan gambaran lokasi penelitian. Data ini diperoleh 

dari Surat Kabar, wawancara, buku-buku dan profil lokasi maupun objek 

penelitian 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder. 

Sumber data primernya adalah Surat Kabar “Banjarmasin Post Rubrik 

Mutiara Ramadhan”. Dari sumber data ini penulis akan menganalisis data-

data berupa kalimat dan kata-kata yang membahas tentang pesan-pesan 

dakwah yang terdapat dalam surat kabar tersebut. Sedangkan data 

sekunder digali dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan 

permasalahan yang dibahas. 

 

 

    

                                                           
1 M. Burhan Bungin. Metodologi penelitian Kuantitatif,(Jakarta: Kencana 2005), h.132. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut:  

a. Mengkaji dan mengumpulkan bahan yang ada di perpustakaan yang 

ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.  

b. Membaca dan memahami isi secara keseluruhan 

c. Mengutip isi  yang berhubungan dengan pesan-pesan dakwah yang 

ada kaitannya dengan pesan aqidah, syariah, maupun akhlak.  

d. Dukomentasi, penulis melakukan penggalian data dengan cara 

membaca dan mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen  

yang ada hubungannya dengan penelitian.  

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data  

Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam pengolahan data penelitian 

ini, yaitu: koleksi data, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 

berbagai literatur. 

a. Editing data, yaitu menyaring data yang sudah terkumpul kemudian 

disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh untuk 

bahan penelitian dengan cara sebagai berikut:  
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Tabel I 

Tabel Rincian Kategori Pesan Dakwah 

NO KATEGORI  SUB KATEGORI 

1 Pesan Aqidah Iman Kepada Allah 

Iman Kepada Malaikat 

Iman Kepada Kitab-Kitab 

Iman Kepada Rasul 

Iman Kepada Hari Kiamat 

Iman Kepada Qada dan Qadar 

2 Pesan Syariah Ibadah 

Muamalah 

3 Pesan Akhlak Akhlak Kepada Allah 

Akhlak Kepada Sesama Makhluk Hidup 

 

1). Pesan Akidah:  

a. Iman Kepada Allah  

Iman kepada allah bearti meyakini akan eksistensi Allah,  kemahaesaan-

Nya, kemahaadilan-Nya, kemahaperkasaan-Nya, kemahapemurahhan-

Nya,kemahabesaran-Nya, kemahapengampunan-Nya dan seterusnya yang 

disebutkan melalui sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Iman Kepada 

Allah berarti bersedia melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi 

diri dari segala larangan-Nya serta bersedia menampilkan menampilkan 

sifat-sifat keagungan yang ada pada zat Allah dalam kehidupan sehari-hari 

yang sesuai dengan batas-batas kemanusiaan.  
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b. Iman Kepada Malaikat 

Iman Kepada Malaikat bearti meyakini keberadaannya sebagai makhluk 

Allah yang taat dan patuh kepada-Nya, serta mengimani tugas para 

Malaikat seperti mengawasi manusia dan sebagainya.  

c. Iman Kepada Kitab-Kitab 

Iman kepada kitab-kitab suci bearti mempercayai keberadaan dan 

kebenaran isinya. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada utusannya 

ialah Taurat Kepada Nabi Musa, Injil Kepada Nabi Isa, Zabur Kepada 

Nabi Daud, dan Alquran Kepada Nabi Muhammad saw.  

d. Iman Kepada Rasul 

Iman kepada Rasul berarti meneladani jejak langkahnya terutama dalam 

akhlak dan keteguhan imannya dalam menegakkan kebenaran Allah.  

e. Iman Kepada Hari Akhir 

Hari akhir adalah ruang dan waktu yang akan di alami oleh segenap 

makhluk, khususnya manusia setelah berakhirnya kehidupan di dunia. 

Iman kepada hari akhir pada dasarnya adalah meyakini bahwa pada hari 

kiamat itu benar-benar akan terjadi.  

f.   Iman Kepada Qada dan Qadar 

Iman kepada Qada dan Qadar adalah Qadha artinya menentukan/ 

memutuskan sesuatu, qadha dan qadar disebut juga dengan takdir yaitu 

ketentuan Allah terhadap alam ini (termasuk manusia di dalamnya) 

menurut ukuran dan hukum-hukum tertentu.  
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2). Pesan Syariah:  

a. Ibadah  

Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah. Ibadah merupakan 

tugas hidup manusia di dunia, karena itu manusia yang beribadah kepada 

Allah disebut hamba Allah. 

b. Muamalah 

Muamalah artinya saling berusaha. Muamalah dalam syariat Islam berisi 

pengaturan hubungan antar manusia. 

3). Pesan Akhlak; 

a. Akhlak Kepada Allah 

Akhlak kepada Allah artinya mencintai Allah swt  melebihi cinta kepada 

apapun dan siapapun dengan menjadikan firmannya alquran sebagai 

pedoman hidup dan melaksanakan segala perintah dan larangan-Nya.  

b. Akhlak Kepada Sesama (Manusia) 

Akhlak terhadap sesama manusia artinya saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain.  

c. Interprestasi data, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan sehingga 

data yang ada dapat dipahami.  

d. Analisis data  

Analisis data adalah proses penelaahan dan penyusunan secara 

sistematik semua hasil wawancara, observasi dan catatan lainnya yang telah 
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di dapat, ditulis dan disusun oleh peneliti selama proses pengumpulan data 

agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.2 

Analisa dilakukan dengan mengkategorisasikan setiap kalimat 

masuk ke kategorisasi apa, aqidah, syariah dan akhlak. Kemudian dianalisa 

untuk mencari isi pesan dakwah yang terkandung di dalam Surat Kabar 

Harian Banjarmasin Post Rubrik Mutiara Ramadhan.   

 

 

                                                           
2 Ahmad Tanzeh, 2009 Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras) h.67 


