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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan yang menghasilkan data berupa lisan atau tulisan yang 

bersumber dari orang yang menjadi bahan penelitian.
32

 penelitian kualitatif 

dilakukan dengan meneliti secara rinci yang dimaksudkan untuk memberikan 

kemudahan dalam memahami suatu fenomena yang ada pada subjek penelitian.
33

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan 

penelitian membutuhkan interaksi secara intensif dengan subjek penelitian, dengan 

tujuan untuk mendapatkan data yang akurat. 

 

3.2 Operasional Konsep 

Konsep merupakan suatu gambaran dari penelitian yang akan dilakukan 

dengan tujuan untuk memudahkan orang dalam memahami penelitian tersebut. 

Menurut Meller operasional konsep merupakan sebuah pertanyaan-

pertanyaan kunci yang memungkinkan bisa mendapatkan hasil penelitian  walaupun 

diulang kembali. Agar penelitian dapat memberikan sebuah gambaranmenjadi lebih 

kongkritmaka diperlukan mengoprasionalkan konsep dan menjelaskan 

penelitiannya.
34

 

 Konsep dalam  penelitian ini menggunakan operasioanal konsep pesan 

dakwah. Pesan dakwah yang dimaksud adalah isi pesan dakwah yang terdapat 
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pada akun Instagram @amathdt dengan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

 Dalam peneltian ini analisis yang digunakan adalah analisis wacana 

dengan teori model Teun A. Van Djik. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap objek penelitian tanpa harus mengajukan 

pertanyaan. Dengan dilakukannya observasi ini diharapkan dapat 

memberikan sebuah gambaran realistis pada saat melakukan pengukuran 

penelitian. Melalui kegiatan observasi penulis dapat mengamati secara 

langsung mengenai postingan akun Instagram @amathdt. 

Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu postingan 

video beserta caption yang tedapat pada akun Instagram @amathdt. 

3.3.2 Dokumentasi 

Penelitian ini juga dilengkapi dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah 

salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan bukti serta 

keterangan yang terjadi dilapangan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk 

melengkapi data yang telah diperoleh dari pengamatan penulis. Dalam 

penelitian ini dokumentasi berupa schreenshot dari konten yang terdapat 

pada akun Instagram @ammathdt.  
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3.4 Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan memberikan makna terhadap data yang telah 

diperoleh dari penelitian.
35

 Analisis ini dilakukan terhadap data berupa audio visual 

dalam beberapa video yang diposting oleh akun @amathdt. Langkah awal yang 

dilakukan oleh penulis yaitu menentukan sampel dengan menggunakan tehnik 

purposive sampling. Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan yang telah ditentukan.
36

 

Dalam penelitian ini penulis telah menentukan sampel penelitian berdasarkan 

tema yaitu: 

a. Tema utama yang terdapat pada akun Instagram @amathdt mengenai pacaran. 

b. Video yang memiliki keterkaitan dengan tema utama yaitu pacaran. 
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