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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

kualitatif. Artinya data yang memiliki arti pendekatan yang didalam usulan 

penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis data dan kesimpulan data 

sampai dengan penulisan penulisannya menggunakan aspek-aspek penghitungan 

non nummerik, situasional deskripif, interview mendalam, analisis isi, bola salju 

dan story.  

Pendekatan kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya 

memahami, memberikan tafsiran kepada fenomena yang terlihat dari arti yang 

diberikan orang-orang kepadanya. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan 

dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti dtudi kasus, pengalaman 

pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara pengamatan, teks, sejarah, 

interaksional, dan visual: yang menggambarkan momen rutin dan problematis, 

serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Denzin dan Lincoln 

dalam buku Metode Komunikasi Kualitatif oleh Sugeng Puji Leksono, 2015: 36). 

3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif berarti 

membuat gambaran suatu fenomena secara lengkap, utuh dan menyaluruh 

terhadap subyek penelitian mengenai pemaknaannya tentang dakwah yang 

dilakukan melalui media sosial. Dasar penelitian yang digunakan adalah studi 
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resepsi (Reception Studies) dimana teks media (dakwah Ustadz Zakir Naik) 

dimaknai oleh audiens. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah orang non-muslim yang berada di Kota 

Malang.  Dalam pemilihan subyek tersebut, peneliti tetap menentukan subyek 

dengan kriteria yang sesuai ketentuan dari peneliti. Adapun kriteria tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Subyek merupakan penonton non-muslim yang ada di Kota Malang 

2. Subyek bukan seorang pemuka Agama, 

3. Subyek berjumlah 5 orang, masing-masing orang mewakili satu agama yang 

dia anut  

4. Subyek berusia 18-25 tahun 

5. Subyek yang bersedia memberikan interpretasinya pada salah satu video 

dakwah yang disampaikan oleh Dr.Zakir Naik. 

3.4 Fokus Penelitian 

Terkait dengan judul “Pemaknaan Penonton Non Muslim Pada Video 

Dakwah Ustadz Zakir Naik bertemakan kebebasan (Studi resepsi penonton lintas 

Agama pada video dakwah Ustadz Zakir Naik di Kota Malang)”, maka fokus 

penelitian ini secara umum adalah pemaknaan atau hasil interpretasi dari subyek 

penilitian. 

3.5 Waktu dan Tempat  Penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Maret  2017. Sedangkan 

tempat penelitian dilakukan di Kota Malang karena di Kota Malang banyak sekali 

keberagaman, salah satunya adalah keberagaman dalam beragama 
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3.6 Jenis Data 

3.6.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data hasil 

wawancara bersama subyek (Kristen Khatolik, Kristen Protestan, Hindu, 

Budha, Konghucu) di Kota Malang.  

3.6.2 Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah refrensi-refrensi yang 

relevan yang mendukung penelitian ini. Refrensi tersebut meliputi 

kepustakaan berupa buku, jurnal, internet, karya ilmiah yang mendukung. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang diteliti, maka peneliti menggunakan 

dua teknik pengumpulan data. Yaitu : 

1. Wawancara 

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada subyek 

penelitian. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang didapatkan. 

Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada subyek penelitian yang telah dianggap memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh peneliti.  
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah semua jenis rekaman atau catatan atau 

bentuk dokuman penambahan (sekunder) lainnya seperti : surat-surat, 

memo, nota, agenda kegiatan, kliping berita, dll   

Dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap dari wawancara. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti disini berupa 

rekaman hasil wawancara. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan alat analisis interactive model yang dikemukakan 

oleh Miles dan Haberman dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi Data merupakan upaya peneliti dalam melakukan 

pemeriksaan data dengan beberapa kegiatan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian Data merupakan kegiatan yang dijalankan dengan 

mengelompokkan data. Data yang tersaji berupa berbagai kelompok 

data yang seterusnya dihubungkan sesuai dengan teori yang 

digunakan.  

3. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan  

a. peneliti akan mengkaji kembai, mempertajam, bahkan 

mungkin melakukan perbaikan-perbaikan terhadap 

kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai 

pada kesimpulan akhir berupa kenyataan terhadap 

fenomena yang diteliti. (Machmud, 2011:26) 
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3.9 Teknik Keabsahan Data 

   Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunnakan cara pengecekan 

melalui diskusi, diskusi dengan berbagai kalangan yang memahami masalah 

penelitian, sekaligus sebagai upaya untuk menguji kabsahan hasil penelitian. Cara 

ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir untuk di 

diskusikan. Diskusi bertujuan untuk menyingkapkan kebenaran hasil penelitian 

serta mencari titik-titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari 

pihak lain. 


