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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan yang namanya sebuah rancangan untuk meneliti,

dan juga mengemukakan jenis penelitian apa yang akan digunakan. Rancangan

penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat dekriptif analisis yaitu penelitian yang

memberikan gambaran secara objektif, dengan menggambarkan pesan-pesan secara

simbolis. sebagaimana yang dikemukakan oleh Bodgan dan Taylor, bahwa

“penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data  deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku diamati”.1

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah analisis isi yang

kemudian nantinya akan melakukan pencarian berupa fakta, hasil, ide seseorang

melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta melakukan

generalisasi terhadap hasil penalitian yang akan dilakukan2.  Analisis isi adalah

sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi

juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara

objektif dan sistematik. Ketika para peneliti menggunakan metode analisis isi mereka

tidak mempelajari tentang orang-orang melainkan mempelajari komunikasi yang

diciptakan orang tersebut seperti tulisan, audio, dan vidio.

1Lexi. J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.
2Ibid., hlm. 29.
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B. Objek Penelitian dan Unit Analisis

Adapun objek  penelitian ini ialah mesin pencari Yufid.com dan yang akan

menjadi unit analisisnya adalah artikel yang berkaitan dengan rumusan masalah

penelitian.

C. Waktu Penelitian

Jangka waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 3 bulan

(Februari-April 2018).

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah artikel ahklaq yang tersedia dimesin

pencari Yufid.com. mesin pencari Yufid.com menyediakan banyak website, namun

peneliti hanya mengambil data dari website yang telah mengkategorikan artikel yang

dipublis dalam kategori akhalaq.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Studi komunikasi atau document research yakni peneliti akan mengumpulkan

data-data yang di peroleh dari mesin pencari Yufid.com dalam bentuk artikel yang

diperoleh dengan cara peneliti memilih website yang telah mengkategorikan

artikel ahklaq, jadi peneliti hanya mengambil data dari artikel-artikel yang

terkumpul dalam katekogi ahklaq. Setelah itu, peneliti mepelajari, mendalami, dan

menulis data hasil temuan dari proses analisis isi website Yufid.com.

2. Teknik observasi atau teknik pengamatan yaitu metode pertama yang digunakan

dalam penelitian dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang
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diselidiki3. Secara langsung peneliti membaca artikel-artikel yang telah tersedia di

website Yufid.com lalu menganalisis konten yang disajikan sesuai dengan model

penelitian yang digunakan

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian akhir dari semua metode penelitian ini. Pada

tahap ini, data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan dari

persoalan yang diajukan dalam penelitian. Untuk menganalis data penyusun

menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif. Syugiono mengatakan dalam

bukunya bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang telah diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data,

menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat

diceritakan kepada orang lain4. Analisis meliputi penyajian data dan pembahsan yang

dilakukan secara kualitatif  konseptual, analisis data harus selalu dihubungkan dengan

konteks dan konstruk analisis, konteks berkaitan dengan hal yang berhubungan

dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa banguanan konsep analisis.5

Artinya metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan

kemudian di susun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argumentasi logika

yang digambarkan dengan kata atau kalimat.6 Hal ini dimaksudkan untuk melihat

kesesuaian antara teori yang disajikan dengan hasil data-data yang diperoleh dari

penelitian.

3Jumroni, Metode-metode Penelitian Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006) Cet.Ke-1
4Sugiyono, Metodologi penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Cet. III, (Bandung : Cv Alfabeta, 2016),

hlm. 334.
5Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: tim Redaksi CAPS, 2011), hlm 162-

163.
6Ibid., hlm. 213.
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Dalam mereduksi data, semua data ditulis sekaligus dianalisa, dirangkum dan

dipilih hal-hal yang penting dari data yang telah ditemukan tersebut. Sedangkan data

display dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh dan banyak jumlahnya dan

dapat dikuasai dengan dipilah-pilah.

Untuk menganalisa berbagai fenomena yang terdapat didalam artikel yang

tersedia di mesin pencari Yufid.com langkah-langkah yang dilakukan dalam

menganalisis adalah sebagai berikut :

1. Langkah analisis, yaitu membaca dan menganalisis penjelasan dalam artikel

yang tersedia di mesin pencari Yufid.com yang mengandung pesan-pesan

dakwah akhlaq.

2. Langkah interpretasi, yaitu pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis

terhadap isi dari artikel yang bersangkutan.

3. Langkah generalisasi, yaitu membentuk suatu gagasan atau simpulan umum

yang terdapat dalam artikel yang tersedia di mesin pencari Yufid.com.


