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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur 

penelitian dengan hasil data deskriptif , berupa kata tertulis atau lisan dari 

orang orang, pelaku yang dapat diamati dan fenomena yang muncul pada 

suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.
54

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian dapat berupa individu, benda, organisme yang 

dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan pada saat proses 

pengumpulan data saat penelitian. Moleong mengatakan bahwa subjek 

penelitian itu sebagai informan, maksudnya adalah apapun itu yang 

menjadi latar belakang penelitian yang dapat memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian.  Dalam penelitian ini subjek 

penelitiannya yaitu Ustadz Abdul Somad. 
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Objek penelitian pada dasarnya merupakan apa yang ingin diteliti 

dalam proses penelitian berlangsung.
55

 Objek penelitian juga merupakan 

ruang lingkup pokok permasalahan pada penelitian.
56

Dalam penelitian 

ini, yang menjadi objek penelitian penulis berfokus pada strategi dakwah 

yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. 

3. Sumber Data 

a. Data Premiere 

Sumber data premier atau utama dalam penelitian kualitatif 

yaitu kata kata dan tindakan orang orang yang menjadi subjek 

penelitian. Sumber data utama dicata dengan catatan tertulis atau 

dengan perekam suara, video, foto, film. Dalam tulisan skripsi ini 

yang menjadi data premiere yaitu dokumentasi video ceramah 

Ustadz Abdul Somad. 

b. Data Sekunder 

Data tambahan atau data sekunder dalam penelitian kualitatif 

yaitu bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dalam 

sumber seperti buku, dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen 

resmi ataupun pribadi.
57

 Adapun data pendukung yaitu profil 
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Ustadz Abdul Somad dan literature atau buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumentasi 

Merupakan sebuah metode atau teknik pengumpulan data 

kualitatif dengan meganalisis atau melihat dokumen yang dibuat 

oleh subjek atau orang lain tentang subjek berupa video, 

autobiografi, buku berdasarkan kegiatan dakwah yang dilakukan 

oleh Ustadz Abdul Somad.dan dapat disimpulkan bahwa metode 

dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menctat 

sumber dokumen yang ada sesuai dengan jenis data yang diinginkan 

dan memiliki nilai sejarah yang terkait dengan tema penelitian
58

. 

b. Wawancara.  

Wawancara dilakukan dengan percakapan dengan maksud 

tertentu, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan 

narasumber.
59

 dan merupakan alat re-checking atau pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh. Dalam 

penelitian ini teknik wawancara tidak terstrukturlah yang 

digunakan, wawancara tak terstruktur ini responden biasanya 
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memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan lebih mengetahui 

informasi yang diperlukan.  

Pada penelitian ini wawancara dilakukan oleh Riki 

Ardiansyah yang merupakan kerabat dekat dari Ustadz Abdul 

Somad dan sekaligus juga murid Ustadz Abdul Somad. Pada 

wawancara ini peneliti memperoleh data tentang strategi 

komunikasi dalam dakwah yang dilakukan Ustadz Abdul Somad 

pada ceramah Ustadz Abdul Somad  

5. Kredibilitas Data 

Kredibilitas data merupakan suatu hal yang penting dari konsep 

validitas dan realibitas dalam versi positivism dan di sesuaikan dengan 

pengetahuan, kriteria dan pradigmanya.
60

 penelitian kualitatif tidak dapat 

dialihkan atau di pindahkan jika tidak kredibel, dan tidak kredibel jika 

tidak memenuhi kebergantungan.  

Dalam hal ini untuk Teknik penelitian yang di gunakan dalam 

memebtukan validitas data adalah: 

a. Ketekunan Pengamatan 

Teknik pemerikssaan keabsaha data berdasarkan seberapa 

tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan 
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pengamatan menemukan ciri dan unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dan berkonsentrasi dengan masalah yang sedang dicari.
61

  

b. Pemeriksaan Melalui Diskusi 

Dalam hal ini dilakukan dengan mengekspos hasil akhir 

ataupun sementara yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan 

rekan sejawat. 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan menghimpun teman 

sejawat yang memiliki kemampuan atau pengetahuan akan 

permasalahan yang diteliti dalam system kelompok diskusi dan 

peneliti dapat mereview persepsi analisa yang dilakukan. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses penelitian yang sistematis 

dikrenakan dimulai dari pengumpulan data, pemilihan data, 

pengkatagorian, penyatuan dan penafsiran data
62

. Menurut Bogdan dan 

Biglen dalam Moleong, analisis data kualitatif merupakan upaya saat 

yang dilakukan dalam prosesnya bekerja dengan data atau bekerja dengan 

data, mengorganisasikan, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mencontohkan, hingga menemukan pola sehingga ditemukan apa yang 
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dipelajari dan dirasa penting dan memutuskan apa yang di ceritakan atau 

disebarkan kepada orang lain.  

Model penelitian kuaitatif yang digunakan oleh peneliti yaitu model 

Miles dan Huberman yaitu proses analisis data kualitatif yang digunakan 

berlangsung secara terus menerus hingga tuntas dengan melalui atau 

terdiri dari 3 tahap yaitu: data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data), conclution drawing (verifikasi data). 

Setelah data tersebut dikumpulkan, lalu dianalisis menggunakan 

teori yang menjadi acuan dalam proses analisis data dengan tujuan 

memudahkan pembaca untuk memahami. 

  


