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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang disajikan secara deskriptif berdasarkan analisis kualitatif, sebagai 

upaya memberikan penjelasan dan gambaran secara komprehensif tentang 

dampak yang terjadi pada anak setelah menggunakan gadget. 

2. Pemilihan Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di TPQ Al-Karomah Lamongan, alasan 

peneliti memilih lokasi ini adalah berdasar pada hasil studi awal terhadap 

anak-anak di TPQ Al-Karomah Tegalsari Lamongan yang banyak 

menggunakan gadget daripada bermain dengan permainan yang lain. 

Alasan peneliti memilih tempat penelitian di TPQ Al-Karomah karena 

mayoritas santrinya menggunakan gadget dalam kegiatan sehari-hari. 

3. Informan penelitii  

a. Orang Tua 

Peneliti memilih orang tua sebagai informan karena penulis 

membutuhkan wawancara terkait dampak yang terjadi ketika 

penggunaan teknologi gadget saat di lingkungan keluarga, selain itu 

untuk mengetahui kebijakan orang tua dalam memfasilitasi anak dalam 

bermain gadget. 
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b. Anggota keluarga 

Peneliti memilih anggota keluarga guna lebih memperdalam proses 

penggalian data, sebab saudara (kakak maupun sanak saudara) hidup 

bersama dalam satu rumah, sehingga mengetahui secara detail 

perkembangan anak usia 7-9 tahun ini.  

c. Guru TPQ 

Peneliti memilih guru TPQ sebagai informan, guna untuk 

mengetahui perilaku keagamaan anak  pada aspek ibadah yang terdiri 

dari shalat, puasa dan membaca al-Quran serta aspek akhlak yang 

terdiri dari ketaatan, sabar dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Anak usia 7-9 tahun 

Peneliti memilih anak usia ini sebagai salah satu informan karena 

dalam penelitian ini anak usia 7-9 tahun adalah obyek dalam penelitian 

ini, sehingga peneliti mengambil anak usia 7-9 tahun sebagai informan 

guna mengetahui tujuan atau motivasi anak dalam memakai gadget.  

4. Teknis pengambilan informan 

Teknik pengambilan responden yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik snowball sampling yakni pengambilan sampel sumber 

data yang pada awal jumlahnya sedikit tersebut belum mampu 

memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat 

digunakan sebagai sumber data.
29

 Penelitian ini melibatkan orang yang 

berperan sebagai orang kunci (key person) atau orang yang berkompeten 
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 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: AlfaBeta, 

2015), hlm 300 
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yakni guru TPQ Al-Karomah di desa tegal sari lamongan sebagai pengajar 

bagi santri yang mengaji.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam. Pengambilan data dengan 

metode ini dilalui dengan proses Tanya jawab yang dilakukan secara 

sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Metode ini 

dilakukan dengan cara dialog Tanya jawab kepada informan. 

Wawancara ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang 

hasilnya merupakan data primer. 

Informan dalam wawancara ini adalah orang tua, anggota keluarga, 

guru TPQ serta anak usia 7-9 tahun. Orang Tua diharapkan bisa 

membantu peneliti untuk mengetahui perilaku keagamaan anak dalam 

hal penggunaan gadget di rumah dan di luar rumah. Hal-hal yang perlu 

ditanyakan kepada orang tua dan anggota keluarga yang berkaitan 

dengan ibadah dan akhlak diantaranya meliputi shalat, puasa dan ngaji 

selama di rumah dalam pengawasan orang tua dan anggota keluarga 

saat anak menggunakan gadget, kemudian informan ketiga yakni anak 

usia 7-9 tahun yang ditanyakan adalah tujuan menggunakan gadget, 

informan terakhir yakni guru TPQ yang perlu ditanyakan adalah terkait 
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shalat dan mengaji santri sepengetahuan dari pihak guru selama berada 

di TPQ. 

b. Observasi  

Observasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data 

sekunder, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

tingkah laku manusia seperti yang terjadi dalam dunia nyata, dengan 

observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang dampak 

teknologi gadget terhadap perilaku keagamaan anak usia 7-9 tahun.  

Observasi ini dilakukan secara insidental oleh peneliti untuk 

mengetahui hasil wawancara sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

c. Dokumentasi  

Penelitian ini juga dapat dikumpulkan dengan metode 

dokumentasi. Dengan cara mendokumentasi sumber data 

menggunakan kamera, mengumpulkan data anak usia 7-9 tahun, foto 

jenis Handphone dan rekaman dalam memperoleh hasil wawancara. 

Pengambilan dokumentasi ini dilakukan ketika melakukan penelitian 

perilaku keagamaan anak usia 7-9 tahun dalam kebiasaanya 

menggunakan gadget di TPQ Al-Karomah desa tegalsari lamongan. 

6. Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara 

sistematis transkip wawancara, dokumen atau catatan lapangan serta 

bahan-bahan lain yang dipahami oleh peneliti. Kegiatan analisis data, 

menata data menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, menemukan 
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makna dari apa yang diteliti, peneliti menggunakan teknik analisis 

kualitatif dari Miles dan Huberman, yaitu model analisis interaktif dan 

analisis komperatif, yaitu membandingkan hasil-hasil penelitian dengan 

temuan-temuan penelitian terdahulu.
30

 

 Data yang muncul berupa kata-kata dari hasil observasi, 

wawancara, dokumen serta hasil rekaman dan sebagainya. Data tersebut 

diproses dengan cara pengetikan, pencatatan, dan penyuntingan dalam 

bentuk teks yang diperluas. Analisis dari tiga alur kegiatan secara 

bersamaan, yaitu: 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses 

reduksi data ini dilakukan penulis secara terus menerus saat melakukan 

penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin.
31

 

 Jadi, penulis perlu mereduksi data untuk memilih dan merangkum 

data-data yang masuk melalui wawancara dari beberapa informan 

maupun dengan metode lain seperti observasi dan dokumentasi. 

2. Penyajian data 

 Penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke 

dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif 
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 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode 

Baru. (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 15-21 
31

 Husaini Usman dan Purnomo Setia Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2000), hlm 86-87 
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dan sederhana.
32

 Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dalam 

bentuk kata-kata, kalimat naratif, table agar data yang dikumpulkan 

dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang 

tepat. 

3. Verifikasi 

 Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.
33

 

 Penulis akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan 

terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan mula-mula belum jelas 

kemudian menjadi rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-

kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, 

bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapanga dan 

kecakapan penulis. Pada tahap akhir kesimpulan-kesimpulan ini harus 

diverifikasi pada catatan-catatan yang dibuat oleh penulis. 
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