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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Metode penelitian kualitatifnya yang digunakan yaitu studi kasus. Metode 

penelitian studi kasus digunakan dikarenakan dalam penelitian ini studi yang 

mengeksplorasi suatu masalah dengan berupa batasan terperinci, dan juga 

memiliki beberapa pengambilan data yang dalam dan serta menyertakan 

beberapa sumber informasi yang relevan. Dalam penelitian ini juga dibatasi 

oleh waktu tempat serta kasus yang akan dipelajari berupa program aktivitas, 

individunya maupun peristiwanya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif. Penelitian 

deksriptif sendiri adalah suatu penelitian yang berusahah untuk dapat 

memaparkan suatu masalah yang ada atau diteliti berdasarkan dari data yang 

sudah diperoleh. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti di dalam pnelitian ini merupakan sebagai pengumpul data 

utama. Peneliti sendiri terlibar secara penuh dan aktif dalam melakukan 

penelitian ini mulai dari proses mengumpulkan data hingga sampai analisis 

data, selanjutnya penelitia juga menyimpulkan data penelitian. Dalam 

penelitian ini penelitia juga sebagai evaluator untuk mengevaluasi jalannya 
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penelitian dari awal penelitian hingga selesai, guna penelitian ini berjalan 

dengan baik sesuai dari apa yang telah direncanakan oleh peneliti. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD Muhammadiyah 09 

Malang yang beralamat di Jl. R Tumenggung No. 5 Malang, Rampal Celaket, 

Kec. Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 23 – 28 Mei 2019 tahun ajaran 2018/2019. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebuah subjek yang dapat 

diperoleh. Maka dari itu beberapa sumber data yang digunakan dalam 

penelirian ini sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu suatu data yang diterima atau didapatkan melalui 

sumber pertama saat proses wawancara. Dengan melakukan proses 

mengumpulkan beberapa informasi dari kepala sekolah dan guru kelas 

mengenai penggunaan sosial media atau literasi media sosial terhadap 

hasil belajar siswa dan mengenai informasi yang berkaitan dengan sekolah 

tersebut yaitu SD Muhammadiyah 09 Malang. 

Seperti saat melakukan wawancara secara langsung kepada kepala 

sekolah tentang bagaimana para peserta didik menggunakan sosial media 

dan juga wawancara secara langsung kepada guru kelas bagaimana pada 

proses pembelajaraan dan hasil belejar mereka yang dimana dikelas 

tersebut banyak yang mempunyai sosial media. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang sebelumnya sudah diperoleh dari 

studi pendahuluan. Seperti jurnal, buku-buku, dan dokumen resmi uang 

berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. 

Seperti rujukan atau patokan peniliti untuk mengumpulkan 

beberapa informasi yang dibutuhkan saat penelitian berlangsung. Seperti 

mengambil beberapa informasi dari jurnal, dokumen resmi, buku-buku, 

ataupun penelitian terdahulu. 

3. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru kelas IV Al-

Kindi, siswa kelas I Al-Kindi dan beberapa orang tua siswa mengenai 

bagaimana bagaimana pemakaian media sosial siswa di SD 

Muhammadiyah 09 Malang. 

Wawancara ini sendiri dilakukan secara detail dan mendalam pada 

subjek penelitian ini sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat, untuk 

teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu mengenai bagaimana 

pemakaian media sosial para siswa SD Muhammadiyah 9 Malang, dan 

juga apakah berdampak positif atau negatif. 

4. Dokumentasi  

Kegiatan dokumentasi ini sendiri dilakukan untuk mengumpulkan 

beberapa data penelitian seperti buku, arsip, jurnal, hasil belajar siswa, dan 

bisa juga berupa foto ataupun video saat proses penelitian dilakukan. 
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E. Instrumen Penelitian 

Sugiyono menjelaskan dalam bukunya (2017:307) instrumen 

penelitian yaitu alat yang akan diguanakn peneliti saat penelitian untk 

menyusun, mengukur, dan mengumpulkan data, sehingga data yang diperoleh 

oleh peneliti akan tersusun secara sistemasis. Intrumen dalam penelitian ini 

yaitu dokumentasi, pedoman wawancara, lembar observasi.  

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi ini dibuat untuk memudahkan peneliti saat 

pengelompokan data yang diperoleh saat pelaksaan observasi bagaimana 

keaadan siswa sekarang yang mayoritas mempunyai dan menggunakan sosial 

media, saat pembelajaran berlangsung dan hasil belajar mereka yang selalu 

diadakan evasluasi tema setiap minggunya. Sebelum melakukan observasi 

menyeluruh atau total dalam penelitian, peneliti melakukan observasi lapang 

agar bisa mengetahui gambaran luar atau pandangan yang akan dilakukan 

saat penilitan berlangsung. 

2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara adalah suatu instrumen untuk mengetahui bagaimana 

pemakaian media sosial siswa SD Muhammadiyah 9 Malang. Lembar 

wawancara ini juga digunakan seberapa mereka sering menggunakan media 

sosial mereka setiap hari atau setiap mereka memakainya. Selain itu juga 

mengetahui apa yang mereka dapat dari mereka mempunyai atau 

menggunakan media sosial dan mengetahui efek yang ditimbulkan oleh 

media sosial itu sendiri. 

3. Lembar panduan dokumentasi 

Lembar panduan dokumentasi ini digunakan peneliti untuk panduan 

dalam kelengkapan data berupa beberapa dokumen yang dibutuhkan saat 

penelitian dilaksanakan. 
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F. Prosedur Penelitian  

Prosedur yang digunakan peneliti dalan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Tahap sebelum dilapangan (perencanaan) 

Pada tahap sebelum dilapangan, ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan peneliti antara lain, menyusun rancanagan penelitian, menilai 

lapangan yang akan diteliti, memilih informan, dan menyiapkan beberpa 

perlengkapan lain dalam penelitian.  

2. Tahap dilapangan (pengumpulan data) 

Pada tahap lapangan ini peneliti melakukan proses pengumpulan data 

dengan melakukan beberapa wawancara pada informan atau narasumber 

yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kepala sekolah, guru kelas, 

peserata didik, dan juga orang tua peserta didik di kelas IV SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 

3. Analisi Data 

Data kualitatif nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis kualitatif deksriptif dan naratif logis. Sebuah dokumentasi juga 

sangat diperluan saat proses penelitian berlangsung guna membuat laporan 

atau berupa foto dan video untuk mengetahuai kevalidan dari sebuah data 

tersebut. 
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G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deksriptif 

untuk menganalisis dampak dari literasi media sosial terhadap hasil belajar 

siswa di SD Muhammadiyah 09 Malang. Tahapan melakukan analisis data 

kualitatif antara lain: 

1. Reduksi Data  

Reduksi data ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara 

yang sudah dilakukan dengan yang bersangkutan seperti kepasa sekolah, 

guru kelas, dan beberapa narasumber lainnya, yang kemudian 

dikumpulkan dan disederhanakan lalu digabung menjadi satu data. 

Contohnya seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi kepada kepala sekolah dan guru, lalu dari wawancara dan 

observasi terebut data digabungkan untuk memudahkan peneliti dalam 

analisis selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yang dilakukan untuk menguraikan dan membahas 

dari hasil penelitian yang telah diteliti. Uraian tersebut berisi mengenai 

hasil wawancara, serta hasil dari observasi dan dokuentasi yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Setalah data uang diperoleh direduksi maka 

peneliti membuat atau menyajikan data tersebut dalam bentuk teks naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Proses dari analisis selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan harus dengan melihat reduksi data dan 

penyajian data yang telah dilakukan atau dianalisis guna tidak terjadi 
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kesalahan dalam menyimpulkan data ini. Proses penarikan kesimpulan ini 

nantinya akan difokuskan pada pemilihan data yang akan mengarah pada 

pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau hanya untuk menjawab 

penelitian dari penelitian. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Tindakan pengecekan keabsahan data ini dilakukan agar memperoleh 

suatu tingkat kepercayaan data dengan keakuratan hasil dari penelitian yang 

berkaitan. Pada hal ini dapat juga dilakukan dengan cara mengungkapkan dan 

memperjelas data, dan beberapa fakta-fakta aktual yang ada di lapangan. 

Pengecekan keabsahaan data pada penelitian kualitatif ini dilakukan dengan 

tranggulasi dan member check.  

1. Trianggulasi  

a. Trianggulasi metode, peneliti menggunakan ini dikarenakan untuk 

mengetahui kebenaran dari informasi dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu. Peneliti jugga bisa menggunakan 

beberapa metode seperti observasi ataupun wawancara. Dan bisa juga 

menggunakan informan berbeda agar mengetahui kebenaran data atau 

informasi yang diperoleh. 

b. Trianggulasi sumber data ini dilakukan peneliti melalui metode 

sebelumnya dan berbagai sumber untuk memperoleh suatu data. 

Peneliti juga bisa menggunakan obsevasi terlibat, dokumen berupa 

foto-foto, video maupun teks. Dal inilah yang akan memberikan 

beberapa bukti atau data yag dihasilkan berbeda. 
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2. Member check 

Beberapa informan atau narasumber mengecek kembali dan juga 

mendatangani dari pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

telah diberikan oleh peneliti dan sudah dilakukan. Hal tersebut dilakukan 

untuk adanya beberapa temuan-temuan yang sudah diperoeh selama 

penelitian berlangsung dapat dipercaya, dipertimbangkan, dan juga tidak 

merugikan pihak yang terlibat. Sumber data primer dalam penelitian ini 

ada guru kelas IV yang sudah memberikan saran atau komentar pada saat 

proses maupun saat selesai observasi agar datanya dan hasil yang 

diperoleh saat penelitian berlangsung lebih akurat atau terpercaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


