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BAB. III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan komunikasi orang tua kepada anak dalam pemanfaatan 

handphone. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelurahan Wundudopi kota Kendari provinsi 

Sulawesi Tenggara, pada bulan April – Juni 2017. 

 

C. Intrument Penelitian 

Alat pengumpulan data atau instrumen penelitian kualitatif ialah si 

peneliti sendiri atau peneliti merupakan key instrumen (instrumen kunci).1 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap informan 

yakni orang tua dan anak. Data primer dalam hal ini berupa  bagaimana 

komunikasi orang tua kepada anak dalam pemanfaatan handphone.  

2. Data Sekunder 

 
 1 H. Sujarwo, Metodologi Penelitian Sosial, Cet. I ; (Bandar lampung : CV. Mandar  

Maju, 2001),  h. 45. 
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Data sekunder dalam hal ini pengumpulan data berupa dokumen 

foto yang mendukung penelitian ini. 

 Dalam menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik snowball (sampel bergulir) dan purposive sampling 

(penunjukan langsung) dengan terlebih dahulu menentukan informan kunci. 

Adapun kriteria informan adalah sebagai berikut:  

a. Orang tua dalam hal ini ayah dan ibu atau orang tua wali (nenek, kakek, 

paman, bibi, kakak dan sebagainya). 

b. Anak yang berumur 10 hingga 15 tahun status pelajar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada orang tua yang memiliki anak  atau anak 

perwalian berusia 10 hingga 15 tahun dan memanfaatkan handphone. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kecendrungan anak dalam 

memanfaatkan handphone. 

3. Dokumentasi 

Peneliti mendokumentasikan proses wawancara antara peneliti dengan 

informan. 

F. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang 

dilakukan. Prosedur pengolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa 
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dikembangkan sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Sehingga 

memperoleh data yang valid. Teknik analisis data meliputi 3 tahap yaitu : 

1. Reduksi data (data reduction), mereduksi data berarti merangkum, 

memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari teman dan polanya. Maka data yang telah direduksi akan 

menunjukkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti. 

2. Penyajian data (data display) dilakukan penelaahan pada seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data 

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan 

analisis dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar katagori 

flowchart dan sejenisnya. 

3. Conclusion drawing/verifikasi merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.2 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data atau triangulasi data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekan, 

sehingga data yang telah ada di filter kembali dan di uji kelayakannya untuk 

 
 2 Ibid. h. 190 
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mendapatkan hasil data yang valid, teraktual dan terpercaya. Triangulasi yang 

dilakukan yaitu triangulasi sumber, triangualasi tehnik, dan trianguasi waktu. 


