
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berupaya untuk menggambarkan kondisi dan kenyataan

mengenai bagaimana keterlibatan orangtua terhadap penggunaan smartphone oleh

remaja, yang berdasar pada fakta dan data sebagaimana adanya di lapangan. Oleh

karena itu, jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif yang cocok untuk

menjelaskan masalah ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penelitian dalam

menjelaskan permasalahan yang ada, serta memperoleh data yang dibutuhkan

sehingga mempermudah peneliti untuk menganalisis peneliti untuk menganalisi

untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui secara obyektif suatu aktivitas dengan tujuan menemukan

pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketuahui.1 Menurut Moleang,

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku serta keadaraan yang dapat diamati.2 Dengan

demikian, Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan

pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di

lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti.3

1 Sugiono, Metodologi penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Bandung, CV
Alfabeta, 2006), h. 4

2 Lexi J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007) h. 3

3 Sudjarwo MS, Metodologi penelitian social, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001) h. 51



B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kelurahan Langara Laut Kecamatan

Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan yakni sejak bulan

Juni-Agustus 2018.

C. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi harus mempunyai banyak

pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim

penelitian walaupun hanya bersifat informal.4 Menurut Sugiyono informan

sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:5

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data utama dimana data ini diperoleh melalui

wawancara dengan informan dan pengamatan secara langsung. Informan

adalah orang yang dimintai keterangan tentang  suatu fakta atau pendapat.

Adapun data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan orang

tua yang anak remajanya pengguna smartphone beserta anak remaja

pengguna smartphone yang bersangkutan. Orang tua yang dipilih tentu saja

dilihat dari segi pekerjaan baik itu statusnya PNS, Ibu Rumah Tangga

4 Lexi J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2007) h. 3

5 Sugiono, Metodologi penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (Bandung, CV
Alfabeta, 2006), h. 4



maupun Wiraswasta yang berada di Kelurahan Langara Laut. Data primer

juga diperoleh melalui observasi yang dilakukan peneliti yang mempunyai

kaitan langsung dengan data penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung atau tambahan yang diperoleh

dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data yang

dimaksud adalah profil dari kelurahan Langara Kecamatan Wawoni Barat

serta jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan langsung terhadap subyek penelitian dimana sehari-hari berada

dan melakukan aktivitasnya. Data observasi merupakan penggalian dan

pengamatan langsung terhadap remaja pengguna smartphone yang ada di

kelurahan Langara Laut yang tidak diperoleh dari hasil wawancara dan

dokumentasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti  adalah dengan

mengamati apa saja yang dibuka oleh anak remaja dalam menggunakan

smartphone.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan untuk

memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-orang yang



dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, dalam hal ini

adalah orang tua dan remaja pengguna smartphone serta informan lain yang

ada kaitannya dengan masalah. Untuk melaksanakan kegiatan wawancara

dengan informan secara luwes dan kondusif, pewawancara memperhatikan

keadaan informan yang akan diwawancarai dengan terlebih dahulu

menyiapkan daftar pertanyaan.

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan tanya jawab

menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Hal ini dimaksudkan

pertanyaan yang diajukan peneliti dapat terarah serta suasana tetap terjaga agar

kesan dialog informan nampak. Wawancara dilakukan dengan sekitar 10 atau

lebih orang tua beserta anak remaja yang menggunakan smartphone. Orang

tua yang dipilih tentu saja dilihat dari segi pekerjaan baik itu statusnya PNS,

Ibu Rumah Tangga maupun Wiraswasta. Peneliti memilih kategorisasi

orangtua dari berbagai status untuk melihat bagaimana perbedaan ataupun

persamaan dalam membimbing anak-anak mereka terkait dengan penggunaan

smartphone.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian dimaksudkan untuk memberikan

informasi/data terkait dengan penggunaan smartphone pada remaja. Adapun

bentuk dokumentasinya berupa visual/foto yang berhubungan dengan

penggunaan smartphone pada remaja di kelurahan Langara Laut.



F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin

yaitu sebagai berikut :6

1. Pengumpulan Data (Data Collection), merupakan bagian integral dari

kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini

adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara.

2. Reduksi Data (Data Reduction), diartikan sebagai proses pemilihan,

perumusan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti akan

mengumpulkan data-data yang dilakukan saat proses wawancara dari

informan. Kemudian data-data mentah tersebut direduksi agar peneliti

dapat memilah data yang relevan dan valid sesuai dengan focus dan

tujuan penelitian.

3. Penyajian Data (Display Data), adalah pendeskripsian sekumpulan

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan

dalam bentuk teks naratif.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and

Verification), merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan

kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna dari

data yang telah disajikan.

6 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group 2008) h. 94



Analisis data merupakan upaya mencari dan menata sistematis hasil

observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang

persoalan yang hendak diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Dalam

penelitian kualitatif analisis data tidak dapat dipisahkan dari pengumpulan data.

Dalam mereduksi data, semua data yang ada dilapangan ditulis sekaligus dianalisa

kemudian dirangkum dan dipilih hal-hal yang penting dari data yang ditemukan.

Untuk mengambil kesimpulan dan verifikasi dilakukan penelitian dalam rangka

mencari makna data. Selanjutnya data yang telah dianalisis dijelaskan dan

dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di

lapangan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian diambil intisarinya saja.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data untuk menghindari data

yang biasa atau tidak valid maka teknik yang digunakan adalah teknik

triangulasi.7

1. Triangulasi teknik, yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dengan

wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi

2. Triangulasi sumber, yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

3. Triangulasi waktu, yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan

cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi atau teknik

7 Lexy J, Moleang. Op. cit h 178



lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Data akan dikumpulkan

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan/narasumber

masih segar, sehingga data diberikan akan lebih valid. Namun untuk

pengujiannya dapat dilakukan wawancara di sore hari untuk memastikan

apakah data awal sama validnya dengan data selanjutnya.


