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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

       Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti hanya 

memberikan gambaran tentang kejadian dilapangan secara sistematisdan faktual 

serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu kondisi atau suatu pemikiran dalam kelompok pada peristiwa  yang 

terjadi pada masa sekarang. Peneliti deskiptif dirancang untuk memperoleh tetang 

keadaan, status, atau suatu gejala pada saat penelitian dilakukan. Penggunaan 

metode deskiptif dalam penlitian dimaksudkan untuk memperoleh gambarn secara 

menyeluruh mengenai permasalahan yang teliti yang berkaitan dengan Dampak 

Penggunaan Android secara Excessive terhadap Psikologis Remaja Ditinjau dari 

Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, 

Kabupaten Konawe selatan).  

       Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga dalam penjelasan hasil penelitian 

lebih banyak menggunakan penafsiran-penafsiran peneliti sendiri atas berbagai 

fenomena dan data yang diperoleh dari data atau informasi yang tidak 

diungkapkan dalam bntuk kuantitatif. Dalam hal ini menurut Bodgan dan Taylor 

mengatakan bahwa: 

“Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskiptif 

berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati”.1 

 

                                                           
1 Sugiono, Memahami Penelitian kualitatif (Bandung: Alfhabeta, 2005), h. 338. 
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B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Peneliti ini dilakuakan di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas 

pertimbangan bahwa Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto 

Kabupaten Konawe Selatan cukup representatif bagi judul penelitian. Selain 

itu, kemudahan peneliti memperoleh informasi, karena peneliti telah mengenal 

wilayah tersebut. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan sejak judul skripsi ini disetujui pada 

bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan september 2018, Sampai dengan 

perampungan skripsi. 

C. Sumber Data 

Sebagaimana yang telah dij`elaskan oleh Sayuthi Ali, didalam bukunya bahwa: 

 “Secara umum sumber data penelitian kualitatif ialah tindakan dan perkataan 

manusia dalam suatu latar yang berifat alamiah”2 

sedangakan jenis data dalam peneliti ini diklasifikasikan kedalam dua jenis data 

yaitu: 

a. Data primer adalah data yang di peroleh penulis dari data lapangan penelitian, 

berkas surat-surat bukti dan dokumen yang terkait dengan perkara tersebut, 

serta wawancara dengan pengguna Andriod dan orang tua. 

                                                           
2 Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama ( pendekatan  teori dan proses), (Jakarta:PT. 

Raja Grafinda, 2000), h. 63 
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b. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui pustaka, hasil-hasil 

penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan denagn masalah yang 

diteliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

      Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah filed resarch 

(penelitian lapagan), dimana penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan 

data-data yang berkaitan denagan permasalahan. 

Adapun teknik yang digunakan dalam mengupulkan data adalah sebagai 

berikut : 

1. Interview (Wawancara)  

Teknik wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi 

dan komunikasi. Dalam wawancara ini hasil ditentukan oleh beberapa faktor 

yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut 

adalah pewawancara, respon sumberpeneliti yang tertuang dalam daftar 

pertanyaan dan situasi wawancara.3  

Informasi-informasi yang dikumpulkan melalui wawancara diperoleh dari: 

Kepala Kelurahan Ranomeeto,Tokoh masyarakat, Tokoh agama,Orang tua 

remaja, Remaja, Polsek Kelurahan Ranomeeto dan Babinsa Kelurahan 

Ranomeeto. 

 

 

                                                           
3 Marsi Singaribun Dan Sifian Efendi, Metode Penelitian Sutvey (yogyakarta: LP3S, 

1987), h. 192. 
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2. Observasi (Pengamatan) 

Teknik Observasi adalah  salah satu teknik pengumpula data yang 

dilakukan denagn cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-

fenomena yng diselidiki.4 

3. Studi Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara meneliti 

dokumen yang telah ada sebagai bahan acuan dalam melakukan peneliti. hal 

ini penulis mengambil data dari dokumentasi buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang akan diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penlitian ini adalah peneliti sendiri, sebab 

penelitian ini adalah pnelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, 

sebagaimana yang di ungkapkan oleh sugiono bahwa “ the resrcher is the key 

instrumen”.5yang diartikan  bahwa peneliti adalah instrumen kunci dalam 

penelitian kualitatif yang kemudian dilengkapi dengan pedoman dalam 

pelaksanaan wawancara. 

F. Teknik Pengelolaan Data 

        Seluruh data hasil penelitin, selanjutnya dianalisis denagn cara yang 

dilakuakan oleh miles huberman, yakni:”1) Reduksi Data 2) Display 3) Penyajian 

Data”.6 

                                                           
4 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta ; Gramedia, 1991 )h, 

h. 13 
5 Sugiono, penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D, (Bandung, 

alphabeta, 2007), hal. 21-23 
6 Ibid, h.92  
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Reduksi data, yaitu semua data hasil penelitian lapangan dianalisis skaligus 

dirangkumkan, dipilih hal-hal yang urgen, dicari tema dan diolah sehingga 

tersusun secara sistematis dan mudah dikendalikan. 

Display data, yakni data yang telah diperoleh dan banyak jumlahnya dibuat 

dalam bentuk bagan dan dianalisis dengan menarik  kesimpulan. Kemudin 

penyajian data yang dimaksud adalah menyajiakan data untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan bagian-bagin tertentu dari penelitian yang dikumpulkan  

selanjutya, penariakan kesimpulan yang dimaksud adalah melakuakan penafsiran 

dan mengelompokan semua data agar tidak terjadi tumpang tindih antara data satu 

dengan dengan data lainya. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

       Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan 

kreadibilits data, untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesui 

dengan apa yang ada dalam dunia serta sebenarnya terjadi. 

Adapun pengecekan keasahan data dalam penelitian ini adalah, 

perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi sumber data 

dan tekhnik. 

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini peneliti kembali kelapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

namun yang baru dengan masyarakat kelurahan ranomeeto. Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti megecek kembali apakah data yang telah diberikan 

selama ini merupakan data yang sudah benar atau salah. 



40 
 

 
 

Meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, yaitu maka peneliti 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar 

atau salah. 

 


