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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah lapangan (Field research) yang bersifat 

deskriptif yaitu meneliti secara langsung ke lapangan guna memperoleh data 

yang diperlukan mengenai sumber-sumber penelitian yang berada di lokasi. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian 

naratif.40  

Teknik analisis ini digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari 

hasil wawancara dan observasi. Data yang di peroleh dari hasil test adalah 

Riseliensi Mahasiswa Yang Kuliah Sambil Bekerja (Studi Deskriptif Pada 

Mahasiswa Jurusan  BKPI Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin). Data yang di peroleh ini berbentuk kualitatif sehingga hasil 

analisisnya pun berupa pembahasan secara kualitatif. Kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang sudah diamati.  

 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Riseliensi 

Mahasiswa Yang Kuliah Sambil Bekerja (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa 

Jurusan  BKPI Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin). 

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa jurusaan BKPI 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

 

                                                           
40 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan. (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2007) h. 199-200. 
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C.  Data, Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi data pokok dan 

penunjang, secara rinci kedua data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut 

: 

a. Data Pokok 

1) Resiliensi Mahasiswa Yang Kuliah Sambil bekerja. Mahasiswa 

yang kuliah sambil bekerja dapat dikatakan relisien jika mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 

(a) Memiliki tempramen yang lebih tenang. 

(b) Dapat bangkit dari tekanan. 

(c) Dapat mengendalikan perasaan dan kenginan hati. 

(d) Mandiri dan dapat mengambil keputusan. 

(e) Mempunyai empati dan peduli pada orang lain. 

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiliensi 

(a) Faktor Resiko. 

(b) Faktor Protektif 

3) Sumber-sumber Resiliensi 

(a) I Have (Sumber dukungan eksternal) 

(b) I Am (Kemampuan Individu) 

(c) I Can (Kemampuan Sosial) 

  

b. Data Penunjang  

Data penunjang yang dimaksud adalah gambaran umum lokasi 

penelitian seperti : 

1) Sejarah dan Latar Belakang Prodi Bimbingan dan Konseling 

Pendidikan Islam. 

2) Profil Prodi BKPI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

3) Pimpinan Data Pengajar Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Pendidikan Islam. 
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4) Rekapitulasi Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan 

Islam. 

5) Kompetensi Kelulusan. 

6) Keadaan Sarana dan Prasarana Prodi Bimbingan dan Konseling 

Pendidikan Islam. 

 

2. Sumber Data  

Data yang digali dalam penelitian ini bersumber dari : 

a. Responden, yaitu 6 orang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja 

jurusan BKPI Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

b. Informan, yaitu informasi yang didapat dari mahasiswa BKPI Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan  penulis dalam pengumpulan data penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

1. Observasi  

Dalam penelitian ini untuk memperkuat data yang digali peneliti  akan 

melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan lembar observasi. 

Pada penggalian data ini teknik observasi yang dilakukan  pada Resiliensi 

mahasiswa yang kuliah sambil bekerja Jurusan BKPI Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Wawancara 

No. Data Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 



50 
 

 

1 Resiliensi Mahasiswa Yang Kuliah 

Sambil bekerja.  

Mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja dapat dikatakan relisien jika 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Memiliki tempramen yang lebih 

tenang. 

b) Dapat bangkit dari tekanan. 

c) Dapat mengendalikan perasaan dan 

kenginan hati. 

d) Mandiri dan dapat mengambil 

keputusan. 

e) Mempunyai empati dan peduli pada 

orang lain. 

 

 

 

 

Mahasiswa 

 

 

 

Observasi 

Dan 

Wawancara 

2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Resiliensi : 

a) Faktor Resiko. 

b) Faktor Protektif. 

 

 

Mahasiswa 

 

Observasi 

dan 

wawancara 

 

2 Sumber-sumber Resiliensi 

a) I Have (Sumber dukungan eksternal) 

b) I Am (Kemampuan Individu) 

c) I Can (Kemampuan Sosial) 

 

 

 

Mahasiswa 

 

Observasi 

dan 

wawancara 
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Dalam teknik ini peneliti mengajukan pertanyaan lisan kepada 

narasumber. Penggunaan teknik ini diarahkan pada penggalian data tentang 

resiliensi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja,faktor yang mempengaruhi 

resiliensi mereka, serta sumber-sumber resiiensi yang mereka miliki dengan 

menggunakan pedoman wawancara. 

 Pada penggalian data ini tahap wawancara yang dilakukan pada 

mahasiswa yang bekerja meliputi : Resiliensi mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Jurusan BKPI Fakultas Tarbiyah dan 

3 Gambaran umum lokasi penelitian, 

meliputi : 

a. Sejarah dan Latar Belakang Prodi 

Bimbingan dan Konseling Pendidikan 

Islam. 

b. Profil Prodi BKPI Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Antasari 

Banjarmasin. 

c. Pimpinan Data Pengajar Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Pendidikan 

Islam. 

d. Rekapitulasi Mahasiswa Prodi 

Bimbingan dan Konseling Pendidikan 

Islam. 

e. Kompetensi Kelulusan. 

f. Keadaan Sarana dan Prasarana Prodi 

Bimbingan dan Konseling Pendidikan 

Islam. 

 

 

 

 

 

 

Dosen BKPI  

 

 

 

Observasi 

Dan 

Wawancara 
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Keguruan UIN Antasari Banjarmasin) yaitu ciri-ciri mahasiswa bekerja yang 

relisien, faktor-faktor yang  mempengaruhi resiliensi mahasiswa yang kuliah 

sambil bekerja, dan  sumber-sumber resiliensi mahasiswa yang kuliah sambil 

bekerja. Serta gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Sejarah dan latar 

belakang Prodi BKPI, Profil prodi BKPI, Pimpinan data pengajar prodi BKPI, 

rekapitulasi prodi BKPI,Kompetensi kelulusan, Sarana dan prasarana prodi BKPI. 

3. Dokumenter 

Dokumenter dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang bersifat tulisan maupun 

gambar. Data yang didapat melalui metode ini adalah data dari diri mahasiswa 

yang kuliah sambil bekerja, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa 

jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. 

E.  Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kembali data-data 

yang telah terkumpul. Data tu diteliti apakah benar-benar sesuai 

dengan data yang akan digali atau tidak. 

b. Koding, yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden 

dengan jalan memberikan tanda/kode tertentu pada masing-masing 

jawaban. Dalam teknik ini peneliti akan mengklasifikasikan data dari 

hasil jawaban responden agar mudah dalam penyajiannya. 

c. Interprestasi data, pada tahap ini peneliti memberikan penafsiran data 

atas data yang ada dan memperjelasnya tanpa merubah maksud data 

tersebut. 

2. Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu memberikan gambaran apa adanya mengenai bagaimana resiliensi 

mahasiswa yang kuliah sambil bekerja jurusan BKPI, faktor-faktor yang 

mempengaruhi resiliensi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja , dan sumber-
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sumber resiliensi mahasiswa yang kuliah sambil bekerja jurusan BKPI Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

 

F. Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu : 

1. Tahap Perencanaan 

a. Penjajakan ke lokasi penelitian. 

b. Konsultasi ke lokasi penelitian.  

c. Mengajukan desain proposal. 

d. Memohon persetujuan judul. 

2. Tahap Persiapan  

a. Mengadakan seminar proposal. 

b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar. 

c. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin. 

d. Menyiapkan alat-alat pengumpulan data. 

e. Menyampaikan surat riset ke lokasi penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengumpulkan data. 

b. Mengolah dan menganalisis data. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk laporan. 

b. Berkonsultasi tentang hasil laporan dengan dosen pembimbing. 

c. Memperbanyak hasil laporan akhir dan selanjutnya dibawa ke sidang 

munaqasyah untuk dipertanggungjawabkan.  


