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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

yaitu metode ini akan dihasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.1 Yaitu 

menggambarkan dan menguraikan data yang didapat ketika di lapangan 

secara objektif dalam rangka mengetahui bagaimana alumni Pondok 

Pesantren Darul Ilmi yang melanjutkan pendidikan di UIN Antasari 

Banjarmasin melakukan perilaku keberagamaanya dalam kehidupan dan 

pergaulan mereka sehari-hari. 

2. Jenis penelitan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian untuk menggali data yang diperlukan. Peneliti ingin 

menggambarkan bagaimana alumni Pondok Pesantren Darul Ilmi yang 

melanjutkan pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin melakukan perilaku 

keberagamaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

                                                           
1 Lexy J Melong, Metode Penelitian kualitatif, (Bandung: CV Rosdakarya, 2001), h. 3. 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek menurut Suharsimi Arikunto, Subjek penelitian adalah 

benda atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat, dan yang 

di permasalahkan. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa-mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin alumni Pondok 

Pesantren Darul Ilmi putera dan puteri angkatan 2017 yang berjumlah 27 

orang dan angkatan 2018 berjumlah 22 orang, kemudian yang menjadi 

subjek penelitian ini lima belas orang yaitu 8 orang dari Fakultas Tarbiyah, 

2 orang dari Fakultas Dakwah, 2 orang dari Fakultas Ekonomi Bisnis. 2 

orang dari Fakultas Ushuluddin, dan 1 orang dari Fakultas Syariah. 

2. Objek Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya mendefinisikan objek 

penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perilaku 

keberagaaman mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin alumni Pondok 

Pesantren Darul Ilmi angakatan 2017 dan 2018. 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi dalam penelitian ini berlangsung di Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin, Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin. 

Berdasarkan pertimbangan lokasi tersebut sangat menarik untuk diteliti, 

selain itu subjek dan objeknya memungkinkan diteliti. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah sekumpulan fakta tentang fenomena baik berupa 

angka-angka (bilangan) ataupun kategori  seperti senang, tidak senang, 

baik, buruk, berhasil, gagal, tinggi, rendah, yang dapat diolah menjadi 

informasi. Sedangkan data kualitatif adalah data yang dikategorikan 

berdasarkan objek yang diteliti, seperti baik buruk dan sebagainya2 

Berdasarkan penjelasan diatas maka data yang harus digali dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data Primer 

1) Bagaimana  perilaku keberagamaan mahasiswa UIN Antasari 

Banjarmasin alumni Pondok Pesantren Darul Ilmi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keberagamaan 

mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin alumni Pondok Pesantren 

Darul Ilmi 

b. Data Sekunder 

Yaitu data ini merupakan data pelengkap yang berkenaan dalam 

penelitian ini, yang melmeliputi: 

1) Profil Uin Antasari Banjarmasin 

2) Data tentang jumlah alumni pondok pesantren Darul Ilmi. 

                                                           
2 Zainal Arifin, penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 140 
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3) Data tentang jumlah mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 yang 

kuliah di UIN Antasari Banjarmasin. 

2.  Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh maka dari itu, 

dalam penelitian ini perolehan sumber data adalah : 

a. Responden, yaitu orang yang merespon atau memberikan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tulisan maupun lisan. Jadi 

responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa dan mahasiswi UIN 

Antasari alumni Pondok Pesantren Darul Ilmi 

b. Informan menurut Basrowi dan Suwandi yaitu orang dalam pada latar 

penelitian.3 Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi 

tambahan sebagai data penunjang/pelengkap data pokok. Jadi informan 

dalam penelitian ini terdiri dari MIKWA UIN Antasari dan Organisasi 

Majelis Ukhuwah Santri Darul Ilmi. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dari penelitian ini, penulis menggunakan 

beberapa teknik yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih, kegiatan 

wawancara diterapkan secara sistem tanya jawab antara penulis dengan 

                                                           
3 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 

h.86 
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narasumber. Penulis melakukan percakapan kepada subjek atau beberapa 

subjek dengan memberikan pertanyan untuk dijawab para narasumber.  

Dalam penelitian ini ada beberapa orang dari alumni pesantren dan 

merupakan mahasiswa yang melanjutkan studinya di UIN Antasari 

Banjarmasin yang diwawancarai mengenai perilaku keagamaan dari segi 

ibadahnya baik berupa salat, puasa, maupun mangikuti majelis ilmu. 

2. Observasi  

Yang dimaksud dengan observasi yang termasuk dari salah satu 

proses tekhnik pengumpulan data yang paling populer dipakai bagi 

penelitian kualitatif yaitu penulis secara langsung terjun kelapangan untuk 

melihat, meneliti dan mengumpulkan data yang diperlukan meliputi data 

tentang perilaku keberagamaan  

3. Dokumenter 

Data ini meneliti sejumlah dokumen atau arsip yang ada kaitannya 

dengan masalah tersebut, meliputi data jumlah mahasiswa dan data jumlah 

alumni pondok pesantren darul ilmi yang melanjutkan pendidikannya di 

UIN Antasari Banjarmasin. 

F. Teknik Pengolahan Data  

 

Setelah semua data terkumpul, maka sebelum disajikan dalam 

bentuk penyajian data, terlebih dahulu penulis mengolah data melalui 

beberapa teknik, sebagai berikut: 

1. Koleksi Data, yakni mengumpulkan kembali data sebanyak-banyaknya, 

baik data pokok maupun penunjang. 
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2. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data yang sudah terkumpul 

sesuai dengan keperluannya dan jenis-jenis data yang diperlukan. 

3.  Editing Data, yaitu melakukan penyaringan terhadap data yang sudah 

dikelempokkan agar sesuai jenis dan keperluan dalam penelitian ini 

4. Interprestasi Data, yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang 

telah tersajikan sehingga memudahkan untuk dipahami. 

G. Analisis Data 

 

Setelah menempuh beberapa langkah data seperti yang disebutkan 

diatas, maka selanjutnya adalah menganalisis data, data yang terkumpul 

disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan data tentang perilaku 

keberagaman mahasiswa uin antasari alumni pondok pesantren darul ilmi, 

kemudian data disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu memberikan 

gambaran atau melukiskan terhadap data yang sudah diuraikan, sehingga 

data yang sudah disesuaikan dapat dipahami sebagaimana mestinya. 

H. Pengecekan Keabsahan Data  

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan penelitian ini 

dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yakni tahapan pendahuluan, tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyusunan laporan.  

1. Tahap pendahuluan  

a. Telaah pustaka 

b.  Penjajakan lokasi penelitian  

c. Membuat proposal penelitian  

d.  Berkonsultasi dengan dosen pembimbing  
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e. Mengajukan desain proposal serta persetujuan judul kepada Dekan 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin  

2.  Tahap persiapan  

a. Melaksankan seminar proposal skipsi yang telah disetujui 

Fakultas  

b. Merevisi proposal skripsi dalam pedoman kepada hassil seminar 

dan petunjuk bapak/ibu pembimbing. 

3. Tahap pelaksanaan  

a. Melakukan wawancara kepada responden dan informan  

b. Mengumpulkan data yang telah diberikan oleh responden dan 

informan  

c. Meolah dan menganalisis data 

4. Tahap penyusunan laporan  

a. Penyusunan laporan penelitian  

b. Diserahkan kepada dosen pembimbing skripsi untuk dikoreksi 

dan disetujui  

c. Diperbanyak dan selanjutnya siap untuk diujikan dan 

dipertahankan dalam sidang munaqasyah skripsi untuk dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

 


