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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
1
 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis pendekatan 

deskriptif yaitu penelitian yang hasilnya berupa data-data deskriptif melalui fakta-

fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari peneliti 

sendiri. Deskriptif yaitu metode penelitian yang dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subyek/obyek penelitian (orang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), 

proses yang sedang berlangsung, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya. Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat 

diamati. 
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Sementara itu, tujuan pendekatan deskriptif adalah untuk mendeskripsikan 

apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, 

mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini 

terjadi. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara 

variabel-variabel yang ada.
 2

 Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak 

menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya 

sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.
3
 

Selain itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif 

karena peneliti ingin melakukan penelitian secara terinci dan mendalam mengenai 

dampak media sosial terhadap perkembangan akhlak mahasiswa kelas C angkatan 

2017 Jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 

1. Subjek Penelitan 

Subjek penelitian adalah mahasiswa kelas C angkatan 2017 Jurusan 

PGMI UIN Antasari Banjarmasin yang terdiri 10 dari 35 mahasiswa sebagai 

subjek penelitian. Sedangkan sebagai informan tambahan ditetapkan ketua 

jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin. 
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2. Objek Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang dampak media sosial terhadap 

perkembangan akhlak mahasiswa kelas C angkatan 2017 Jurusan PGMI UIN 

Antasari Banjarmasin.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai tempat yang berlokasi di 

Banjarmasin. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada 

semester delapan tahun ajaran 2021. Alasan peneliti memilih tempat penelitian 

Banjarmasin dikarenakan: 

1. Lokasi penelitian apabila ditinjau dari berbagai segi (transfortasi, 

biaya, dan waktu) menguntung peneliti. 

2. Peneliti dan responden adalah mahasiswa kelas C angkatan 2017 yang 

berada di Banjarmasin. 

D.  Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumber utama melalui observasi dan wawancara dilapangan. Sedangkan 

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan kata lain 

data sekunder dapat diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta 

peristiwa yang bersifat lisan atau tulisan. Data sekunder ini digunakan sebagai 

data pelengkap atau data pendukung dari data primer. 
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a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik 

melalui observasi melalui wawancara dengan pihak-pihak informan. 

Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara 

langsung maupun virtual terhadap mahasiswa kelas C angkatan 2017 

Jurusan PGMI UIN Antasari Banjarmasin. 

b. Data sekunder, sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen 

yang terkait dari setiap penelitian terhadap sasaran penelitian. Dengan 

mengambil rekaman dan foto. Sumber data sekunder pada penelitian 

ini adalah sumber pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder yang 

diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku dan internet, 

dan lain-lain. Terutama tentang buku-buku yang ada relevansinya 

dengan pembahasan ini yaitu buku-buku mengenai dampak media 

sosial dan buku-buku pokok mengenai akhlak. 

2. Sumber data 

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh dan untuk 

memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, peneliti telah 

menggunakan rumus 3P yaitu: 

a. Person (orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai 

variable yang diteliti. 

b. Paper (kertas), adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, 
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angka, gambar, dokumen-dokumen, simbol-simbol, dan lain 

sebagainya. 

c. Place (tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang 

berhubungan dengan penelitian.
4 

 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk mendapatkan data dan 

informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive 

atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian 

ini sumber data primernya diperoleh langsung melalui wawancara kepada 

mahasiswa kelas C angkatan 2017 Jurusan PGMI  UIN Antasari Banjarmasin 

yang berjumlah 35  mahasiswa dan penelitian ini menggunakan 10 sampel 

mahasiswa. 

Tabel 1 Daftar Informan 

No Nama Mahasiswa NIM 

1. Mirawati 170102070037 

2. Salamat 170102070069 

3. Welda Hardiyani 170102070227 

4. Nurul Hikmah 170102070392 

5. Sherlin Normilah Sari 170102070393 

6. Desy Maulidina 170102070394 

7. Noor Khafifah 170102070396 

8. Siti Puji Lestari 170102070446 
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9. Widia Astuti 170102070543 

10. Maya Rahma Sarita 170102071262 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan pada penelitian ini, maka 

penulis melakukan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data dimana 

peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, 

mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin. 

Dengan menggunakan metode ini peneliti ingin memperoleh data tentang 

dampak media sosial terhadap  perkembangan akhlak Mahasiswa Kelas C 

angkatan 2017 Jurusan PGMI  UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam 

hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola 

media yang melengkapi kata-kata secara verbal.
5
Peneliti akan menggunakan 

teknik wawancara berstruktur dengan menggunakan teknik tersebut akan 

lebih mudah karena menggunakan daftar pertanyaan. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau doukumenter atau dokumen adalah catatan tertulis 

tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
6
Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dalam penelitian 

ini dokumen-dokumen yang diperlukan adalah dokumentasi kegiatan, 

struktural, dan lain-lain. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan teknik 

pengumpulan data dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 

Tabel II Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data 
Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 Data pokok ialah data utama yang 

menjadi bahan penelitian penulis 

yaitu: 

a. Media sosial yang aktif 

digunakan mahasiswa kelas C 

angkatan 2017 Jurusan PGMI  

UIN Antasari Banjarmasin 

b. Seberapa seringnya mahasiswa 

menggunakan media sosial 

tersebut  

c. Seberapa pentingnya media sosial 

bagi kehidupan sehari-hari 

mahasiswa 

d. Sikap mahasiswa dalam 

menghadapi perkembangan media 

sosial yang semakin berkembang 

di zaman sekarang 

e. Sebagai mahasiswa apakah lebih 

selektif dalam memilih media 

sosial 

f. Apakah ada konten pada media 

Mahasiswa 

kelas C 

angkatan 

2017 Jurusan 

PGMI  UIN 

Antasari 

Banjarmasin 

yang 

berjumlah 10 

sampel 

mahasiswa. 

 

Observasi 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 
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sosial yang berdampak pada 

akhlak 

g. Cara mahasiswa mengatasi 

dampak yang ditimbulkan oleh 

media sosial tersebut terhadap 

akhlak. 

2 Data penunjang ialah data pelengkap 

yang dianggap penting dan bersifat 

mendukung data pokok, yaitu: 

a. Sejarah Singkat Jurusan 

PGMI Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin 

b. Visi,Misi,Tujuan, dan 

Sasaran Jurusan PGMI UIN 

Antasari Banjarmasin 

c. Profil Lulusan 

d. Dosen tetap Jurusan PGMI 

UIN Antasari Banjarmasin 

Ketua 

Jurusan 

PGMI 

Fakultas dan 

Keguruan 

UIN Antasari 

Banjarmasin 

Observasi 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

 

F. Teknik Penyajian Data dan Analisis Data 

1. Teknik Penyajian Data 

Setelah data dalam penelitian ini terkumpul, maka tahap selanjutnya 

adalah melaksanakan pengolahan data, yaitu: 

a. Editing, yaitu proses meneliti dan menelaah kembali mengenai 

kelengkapan data yang dicari. Sehingga data yang diperoleh dapat 

dipahami dengan jelas oleh peneliti maupun pembaca. Peneliti melihat 

dan memeriksa kembali kebenaran, kelengkapan dan kejelasan data yang 

diperoleh. Dalam teknik ini peneliti dapat menghilangkan atau 

menambah data yang dirasa masih kurang. 

b. Klasifikasi data yaitu proses mengelompokkan data sesuai dengan 

klasifikasinya masing-masing. Teknik ini digunakan untuk 

mempermudah pembaca memahami data yang didapat. 
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c. Interpretasi data, yaitu proses penafsiran atau penjelasan yang diberikan 

oleh penulis terhadap data-data yang telah diperoleh, sehingga menjadi 

rangkaian kalimat yang mudah dipahami serta tidak menimbulkan makna 

yang berbeda oleh pembaca. 

2. Analisis Data  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Setelah dibaca, dipelajari dan diamati maka langkah berikutnya adalah 

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman 

yang inti, yang di dalamnya berisi proses dan pertanyaan-pertanyaan. 

Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah data 

dideskripsikan, dianalisis dan disimpulkan. Maka hasilnya merupakan data 

kongkrit, yaitu sebuah data kualitatif. 

G. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti melalui beberapa tahapan, 

yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan  

a. Observasi ke lokasi penelitian.  

b. Membuat proposal skripsi.  

c. Konsultasi dengan dosen pembimbing.  

d. Mengajukan proposal penelitian.  

2. Tahap Persiapan  

a. Melaksanakan seminar setelah proposal disetujui.  
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b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar dan saran pembimbing 

skripsi.  

c. Memohon surat riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Antasari Banjarmasin untuk melaksanakan penelitian.  

d. Membuat pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. 

e. Menyiapkan alat-alat atau instrumen pengumpulan data. 

f. Menyampaikan surat riset kepada pihak-pihak yang berwenang.  

3. Tahap Implementasi (Pelaksanaan) 

a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data yang 

diperlukan.  

b. Melakukan pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara dan 

dokumentasi.  

c. Mengolah, menyusun dan menganalisis data sesuai dengan teknik yang 

telah ditentukan sebelumnya.  

d. Menarik kesimpulan.  

4. Tahap Penyusunan Laporan  

a. Melakukan penyusunan laporan penelitian dan hasil penelitian.  

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi mengenai laporan yang 

telah disusun serta diadakan koreksi dan perbaikan hingga disetujui.  

c. Membuat laporan dalam bentuk skripsi yang utuh, kemudian diperbanyak 

dan selanjutnya siap dibawa ke sidang munaqasah skripsi untuk diuji, 

dipertahankan dan disempurnakan. 

 


