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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

dengan menggunakan metode ilmiah. Suatu metode penelitian memiliki 

rancangan yang jelas sesuai dengan penelitian yang hendak dilakukan.36 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dengan pendek atau kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian 

yang menggunakan kehidupan nyata sebagai tempat kajian. 37  Pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi 

objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sempel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.38 Bentuk dari penelitian kualitatif adalah studi kasus, 

yaitu berusaha untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang 

kejadian dan fenomena tertentup ada suatu objek. Dengan demikian, 

pelaksanaan penelitian dengan metode ini adalah menggali informasi 

                                                             
36 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Peenelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 52. 
37 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Untuk Psikologi dan Pendidikan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 167. 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 15. 
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sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya kemudian mendiskripsikannya 

dalam bentuk narasi sehingga memberikan gambaran secara utuh tentang 

fenomena yang terjadi. 39 Olehkarenaitu, dalam penelitian ini peneliti terjun 

langsung kelapangan untuk menggali data dan mengetahui secara jelas upaya 

guru PAI dalam menyikapi dampak gadget pada siswa. 

 

B. Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau apa saja yang menjadi sumber data 

dalam penelitian. Metode penentuan subjek atau disebut juga metode sumber 

data dapat diartikan sebagai usaha dalam menentukan sumber data, artinya 

dari mana penelitian itu diperoleh.40 

Metode penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sempel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu.41 Jadi, narasumber akan mengambil sempel dari orang-

orang yang menurut peneliti memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai 

kriteria seperti yang diharapkan oleh penulis untuk kesuksesan penelitian ini. 

Subjek dalam penelitian ini adalah: 

1. Guru pengampu Pendidikan Agama Islam sebagai sumber pokok. Hal ini 

untuk mengetahui bagaimana upaya guru PAI dalam menyikapi 

penggunaan gadget pada siswa SDN Bareng 3 Malang. 

                                                             
39 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur, (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm. 47-48. 
40 Winarto Surahmad, PengantarPenelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik, (Bandung: 

Tarsito, 1990), hlm. 102. 
41 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 300. 
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2. Kepala sekolah SDN Bareng 3 Malang, dalam hal ini kepala sekolah 

dijadikan sebagai sumber untuk mengetahui keadaan SDN Bareng 3 

Malang 

3. Guru lain, khususnya guru BK dan bagian Tata Tertib (Tatib) terkait 

keikut sertaan guru lain membina siswa dalam penggunaan gadget 

4. Siswa kelas V SDN Bareng 3 Malang. Dalam hal ini siswa sebagai sumber 

untuk mengetahui dampak penggunaan gadget bagi mereka sendiri serta 

untuk mengetahui upaya guru PAI dalam menyikapi dampak penggunaan 

gadget pada siswa. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data penelitian.42 Untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan informasi yang dilakukan 

dengan cara melakukan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 43  Dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang 

lebih mendalam tentang partisipan dan menginterpretasikan situasi dan 

                                                             
42 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 100. 
43 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka, 2007), hlm. 57. 
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fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan melalui 

observasi.44 Model wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang member kebebasan 

kepada responden untuk menjawab bebas dan terbuka. 45  Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap  siswa kelas V 

SDN Bareng 3 Malang, guru PAI, guru BK dan kepala sekolah. 

b. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menuntut responden 

memberi jawaban dengan corak tertentu sesuai dengan apa yang 

terkandung dalam pertanyaan.46 Sehingga peneliti harus menyiapkan 

beberapa instrument pertanyaan, jawaban dan media-media lain yang 

mendukung. Dalam wawancara ini, peneliti melakukan wawancara 

terhadap siswa kelas V SDN Bareng 3 Malang dan guru PAI. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang bersifat 

sistematik tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. 47 Beberapa jenis 

observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi Partisipatif, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap 

gejala di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.48 

b. Observasi Terus Terang, yaitu dalam pengumpulan data peneliti 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

                                                             
44 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 

122. 
45Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka, 2007), hlm. 58. 
46Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka, 2007), hlm. 58. 
47 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 

137. 
48Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Lanarka, 2007), hlm. 72. 
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melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal 

sampai akhir tentang aktifitas peneliti. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen.49 Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa penelitian yang 

dilaksanakan memang benar-benar dilakukan. Adapun data-data yang 

dikumpulkan dengan metode ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

gambaran umum dari SDN Bareng 3 Malang dan dokumen-dokumen yang 

mendukung pelaksanaan penelitian ini sehingga hasilnya lebih bias 

dipertanggung jawabkan.  

 

D. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk lebih praktis 

untuk dibaca dan diinterpretasikan, yaitu diadakan pemisahan yang sesuai 

dengan masing-masing data, kemudian dianalisis dengan menguraikan, 

menjelaskan dan memberi interpretasi secukupnya sehingga data tersebut 

dapat diambil pengertian dan kesimpulan dari hasil penelitian. 50  Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah 

sebagai berikut.  

  

                                                             
49 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73. 
50 Iskandar, Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Gaung 

Persada, 2008), hlm. 221. 
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1. Pengumpulan Data 

Sebelum dianalisis, peneliti mengumpulkan data-data dari hasil observasi, 

wawancara maupun dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

padahal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang 

tidak perlu. 51  Reduksi data berlangsung secara berkelanjutan selama 

penelitian yang berorientasi pada kualitatif masih berlangsung secara terus 

menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun.  

3. Penyajian Data 

Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi, uraian 

maupun table dan sejenisnya. Hal tersebut dirancang untuk mendapatkan 

informasi yang padu sehingga peneliti mendapatkan data terkait dengan 

penelitiannya. 

4. Kesimpulan danVerifikasi 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian 

pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah 

penelitian secara konseptual. Adapun verifikasi data dilakukan selama 

proses berlangsung. 

5. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.  Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

                                                             
51Ibid, hlm. 338. 
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diluar data itu untuk pengecekan atau pembanding terhadap data. Dalam 

penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu 

membandingkan dan mengecek keabsahan data yang diperoleh melalui 

sumber yang berbeda dan triangulasi metode yaitu membandingkan dan 

mengecek keabsahan data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

digunakan dalam metode kualitatif.  

 

  

 

 

 

 

 

 


