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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif dengan, yaitu upaya 

dengan cara memberikan uraian atau penjelasan secara singkat atas segala situasi dan 

kejadian di lokasi penelitian secara sistematis dan faktual mengenai sifat-sifat dan 

faktor-faktornya dan menguraikan berbagai hubungan dari permasalahan yang 

diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan adalah menyangkut  Dampak pemanfaatan 

Handphone dalam pembelajaran PAI  pada siswa SMP 47 Konawe selatan yang 

beralamat di Desa Roda, Kec, Kolono, kab Konawe Selatan 

3.2 Waktu Tempat Penelitian    

Waktu penelitian ini dilaksanakan 24 februari Sampai dengan tanggal 3 Mei 

2021, Lokasi penelitian ini bertempat di SMP 47 Konawe Selatan yang beralamat di 

Desa Roda Kec. Kolono Kab.Konawe Selatan. Lokasi ini dipilih karena saya melihat 

siswa  SMP 47 Konawe Selatan memanfaatkan handphone dalam pembelajaran 

khususnya  pembelajaran PAI. Disamping itu juga perhitungan efektifitas dan 

efisiensi kerja saat penelitian utamanya tenaga dan waktu.  

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis data  

Jenis Data penelitian ini adalah: 

1. Data Primer. 

           Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti 

langsung dari informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 

adapun informan yang dimaksud adalah siswa  SMP 47 Konawe Selatan.  

 



 

39 
 

2. Data sekunder. 

           Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informan tambahan 

atau orang kedua, guru dan kepala sekolah 

3.3.2 Sumber Data  

        Sumber data penelitian ini adalah meliputi; siswa SMP 47 Konawe 

selatan dan guru dan kepala sekolah  yang dianggap mengetahui masalah 

yang diteliti. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan 

data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.1 Observasi 

Observasi merupakan peninjauan secara cermat. Teknik ini melihat 

dan mengamati sendiri kemudian peneliti mencatat peristiwa atau kejadian 

sebagaimana yang terjadi sebenarnya. Peneliti melakukan observasi lansung 

mengenai Dampak Pemanfaatan Handphone dalam pembelajaran PAI pada 

siswa SMP 47 Konawe selatan. 

3.4.2 Wawancara 

Wawancara (interview) adalah teknik dialog antara subjek sebagai 

peneliti dengan objek yang sedang diteliti. Wawancara dapat dikatakan juga 

bertatap muka antara penulis (seseorang yang mengharapkan informasi) dan 

informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi terpenting 

mengenai suatu objek) yang dipilih.  Data yang dikumpulkan melalui 

wawancara adalah data. Verbal yang diperoleh melalui percakapan atau 
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Tanya jawab. Dengan adanya wawancara penulis dapat menggali soal-soal 

peting yang belum terpikirkan dalam rencana penelitian. Dalam penelitian ini, 

teknik wawancara akan dilakukan secara langsung dengan para informan 

yaitu siswa,guru dan kepala sekolah SMP 47 Konawe selatan  untuk 

mengetahui langsung mengenai Dampak Pemanfaatan Handphone dalam 

pembelajaran PAI pada siswa SMP 47 Konawe Selatan. 

3.4.3 Dokumentasi 

            Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya bahan-bahan 

tertulis. Menurut Basrowi dan Suandi dokumentasi adalah suatu cara 

mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data 

yang sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian ini, data tertulis 

yang peneliti peroleh dari Sekolah SMP 47 konawe selatan mengenai 

dekomen-dokumen  yang berkaitan dengan pemanfaatan handphone dalam 

pembelajaran PAI di sekolah SMP 47 Konawe Selatan dan gambaran umum 

lokasi penelitian. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga 

diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui 

serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan masih 

belum teratur akhirnya disederhanakan sehingga bisa dipahami dengan mudah. 

Untuk mengolah data kualitatif supaya dapat diambil kesimpulan atau makna yang 
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valid, maka dalam penelitian kualitatif ini analisis data menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

3.5.1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Dalam merekduksi data peneliti menggunakan pemelihan dan 

pemelihan ulang terhadap data hasil interview atau wawancara sesuai dengan 

fokus penelitian  lalu di sederhanakan dan di didiskrpsikan dalam bentuk 

poin-poin yang mudah di pahami.  

3.5.2. Penyajian Data (data display),  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah serta dapat 

dipahami maknanya. mendisplaykan data. Display data adalah proses 

penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk sistematis, sehingga 

menjadi lebih sederhana dan selektif. Dengan mendisplay data, maka akan 

mudah memahami apa yang terjadi, merencanakan rencana selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3.5.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing and 

verification) 

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi yaitu dengan melakukan pengujian atau kesimpulan yang telah di 

ambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relavan. Penelitian 

dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. 

Kepastian mengenai tingkat objektifitas hasil penelitian sangat tergantung 

pada persetujuan beberapa oang terhadap pandangan, pendapat, dan temuan 

penelitian. 
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3.6.Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan pengecakan keabsahan data dengan 

menggunakan metode trigulasi. Trigulasi  merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data dengan menamanfaatankan sumber lain sebagai perbandingan terhadap data itu. 

Adapun tringulasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.6.1  Triangulasi data adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

3.6.2 Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

3.6.3 Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain 

dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan 

member chek, yaitu proses pengecekan data kepada pemberi data dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diberikan sebelumnya. Dalam member chek penulis menemui kembali 

subjek penelitian untuk mengecek keabsahan data hasil wawancara yang telah 

dilakukan sehingga meningkatkan kredibilitas data 

 

 

 

 

 


