
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung 

ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang dimana peneliti 

membuat suatu usaha untuk memahami suatu realitas organisasi tertentu dan 

fenomena yang terjadi dari persfektif semua pihak yang terlibat.1 Penelitian 

kualitatif juga bisa diartikan sebagai penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik.2 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Mesjid Raya Sabilal Muhtadin 

Banjarmasin yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 1, Antasan 

Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. 

 

 

                                                 
1Jun Jonker, Barjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni, Metodologi Penelitian: Panduan untuk 

Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 71. 

 
2Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, diterj. Muhammad 

Shodiq dan Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 4. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu variabel yang 

diteliti.3 Subjek dalam penelitian ini adalah jamaah Mesjid Raya Sabilal 

Muhtadin Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.4  Objek dalam 

penelitian ini adalah sistem komunikasi yang diterapkan dalam aktivitas 

dakwah di mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah hasil pencatatan penulisan, baik berupa fakta atau angka.5 Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Identitas informan dan responden, terdiri dari nama, umur, alamat dan 

pekerjaan. 

b. Sistem komunikasi yang diterapkan dalam aktivitas dakwah pada 

Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. 

 

                                                 
3Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997), hlm.35 

 
4Piau A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popular. (Surabaya: Arkola 

1994), hlm. 351 

 
5Nur Asnawi dan Masyhuri, Metodologi Riset Manajemen Pemasaran. (Malang: UIN 

Malang Press, 2011), hlm.15 

 



2. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.6 Sumber data dalam 

penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

a. Responden, pihak-pihak yang dijaikan sampel dalam sebuah penelitian 

responden yang peneliti maksud adalah para jamaah yang berhadir di 

majelis taklim di Mesjid Raya Sabilal Muhtadin 

b. Informan, yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam kasus yang 

diteliti, dalam hal ini adalah pengurus mesjid Raya Sabilal Muhtadin 

Banjarmasin 

c. Dokumen yaitu berkas-berkas atau arsip-arsip yang berkaitan dengan 

Sistem komunikasi yang diterapkan dalam aktivitas dakwah pada 

Mesjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. 

d. Buku-buku yang menunjang penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan teknik yaitu: 

a. Observasi yaitu dengan cara peneliti melakukan pengamtan secara 

langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang 

dilakukan 

                                                 
6Suharsimi Arikunto, Manajemen Penulisan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm.54 



b. Interview (wawancara) yaitu dengan cara peneliti berdialog langsung atau 

melakukan tanya jawab langsung kepada pengurus mesjid Raya Sabilal 

Muhtadin Banjarmasin. 

c. Dokumentasi yaitu penulis berusaha mempelajari dan menggali berkas-

berkas atau arsip-arsip yang berkaitan dengan sistem komunikasi yang 

diterapkan dalam aktivitas dakwah pada Mesjd Raya Sabilal Muhtadin 

Banjarmasin. 

E. Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing, yaitu penulis mempelajari kembali semua data yang terkumpul 

kemudiam dikoreksi untuk mengetahui data tersebut telah memenuhi 

kriteria yang ditetapkan. 

b. Klasifikasi, yaitu penulis pengelompokan data yang telah terkumpul 

kemudian memasukannya ke dalam bahasan-bahasan yang ditetapkan. 

c. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan dan penelitian data yang 

ditemukan sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. 

2. Analisis Data 

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara 

deskriptif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik yang 

penulis gunakan dalam menganalisis data ini adalah secara kualitatif. 

a. Penelaahan konsep hasil penelitian sehingga sesuai dengan apa yang 

ingin diteliti. 



b. Pembahasan terhadap hasil penelitian dengan berpedoman pada 

landasan teoritis. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap pendahuluan 

Tahap ini penulis melakukan penjajakan awal dengan mengamati 

langsung terhadap objek yang diteliti, dengan cara mengumpulkan data-data 

awal dan menelusuri profil Mesjid Raya Sabilal Muhtadin, kemudian 

menyusunnya dalam bentuk proposal, setelah itu dokonsultasikan ke dosen 

pembimbing untuk di seminarkan. mengamati secara garis besar terhadap 

permasalahan yang akan di teliti untuk mendapatkan gambaran umum. 

2. Tahap konsultasi 

Pada tahap ini penulis konsultasi dengan dosen penasehat untuk 

menerima persetujuan, kemudian diajukan kepada jurusan Komunikasi 

Penyiaran Islam, setelah itu diajukan ke biro skripsi, setelah diterima dan 

ditentukan pembimbing I dan pembimbing II oleh fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, lalu diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional, 

setelah itu baru di adakan seminar. 

 

 

 



3. Tahap pengumpulan data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang ditentukan. 

4. Tahap pengolahan dan analisis data 

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul lalu di olah 

sesuai dengan teknik pengolahan data, kemudian dianalisis secara objektif. 

5. Tahap penyusunan laporan 

Pada tahapan ini penyusunan laporan setelah selesai dikoreksi dan 

diperbaiki oleh pembimbing I dan pembimbing II kemudian di setujui, maka 

hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dan selanjutnya akan 

di munaqasyahkan. 

 

 


