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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan, Sifat, dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

tulisan dan prilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri”.
47

 Pendekatan 

kualitatif lebih menekankan analisis pada proses pengumpulan deduktif serta pada 

analisa terdapat dinamika hubungan antara diamati dengan fenomena yang 

menggunakan logika ilmiah.
48

 

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) 

fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara suatu faktor dengan faktor yang 

lain.
49
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Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu 

merupakan pengujian secara rinci terhadap, suatu latar, satu subyek, satu tempat 

penyimpanan, atau satu peristiwa tertentu. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah 

yang digunakan adalah setting atau tempat penelitian.
50

 Lokasi penelitian ini berada 

di Kota Banjarmasin yaitu pada rumah tangga yang salah satu anggota keluarganya 

adalah pemain game online. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian kali ini adalah suami yang seorang pemain game 

online dan istrinya. Sedangkan objek penelitian ini adalah kehidupan rumah tangga 

yang suaminya pemain game online. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland yang telah dikutip oleh Lexy J. Moelong, sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data 
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tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
51

 Sumber data dalam penilitian kehidupan 

rumah tangga pemain game online di Kota Banjarmasin terdiri dari:, 

1. Suami dan istri yang suaminya pemain game online 

2. Kerabat dan tetangga 

3. Kehadiran Peneliti 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
52

 

Teknik ini dilakukan untuk mendapat langsung data dari responden. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 
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pencatatan.
53

 Teknik ini dilakukan untuk mendalami masalah dari sudut pandang 

pengamat baik secara terus terang dan tersamar agar data itu valid. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
54

 Dalam 

penelitian kali ini dokumen foto-foto saat subjek penelitian itu sedang bermain 

game online, rekaman saat terjadi masalah atau pengakuan subjek jika 

memungkinkan. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka 

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif  Data yang terkumpul akan diolah 

sedemikian rupa kemudian dianalisis dengan menggunakan analalisis kualitatif 

deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan 

katakata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh 

kesimpulan.  
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Dalam proses analisis, terlebih dahulu disajikan data yang diperoleh dari 

lapangan atau hasil wawancara, selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada landasan 

teoritis yang disajikan pada Bab II. Penulis berusaha menggambarkan tentang 

kehidupan rumah tangga pemain game online sehingga terlihat dengan jelas 

bagaimana dan masalah yang di alami rumah tangga pemain game online di Kota 

Banjarmasin. 

 

G. Tahapan Peneltian 

Penelitian ini, dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya: 

1. Seminar desain proposal, setelah diterimanya judul penelitian ini dan mengajukan 

penetapan waktu seminar yang diterima oleh fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

UIN Banjarmasin, walaupun masih banyak kekurangan disana sini dalam 

karyanya peneliti langsung terjun kelapangan untuk melakukan riset. 

2. Peneliti memasukan surat izin riset ke Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah, 

untuk melakukan riset di Kecamatan Banjarmasin Tengah, setelah itu peneliti 

terjun kelapangan untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga pemain 

game online di Kota Banjarmasin melalui observasi, wawancara, dan hasil foto. 

3. Setelah data didapatkan peneliti melakukan proses pengelompokkan data, baik 

yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, informan, maupun 

hasil observasi. Seluruh data yang diperoleh  dibaca dan ditelaah secara 
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mendalam kemudian digolongkan sesuai jenis dan keperluannya. Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah pada saat menguraikan hasil penelitian secara 

sistematis. 

4. Setelah data dikelompokkan peneliti melakukan konsultasi kepada dosen 

pembimbing yang telah ditunjuk fakultas kemudian memeriksa data dan 

informasi yang telah didapat dari lapangan untuk memilah yang mana mesti 

dibuang dan yang mana ditambahkan untuk kemudian diajukan untuk 

pelaksanaan sidang munaqasah.  


