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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dalam 

bentuk penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi-situasi atau 

kejadian-kejadian.
1
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat lebih mudah dan 

jelas dalam mendeskripsikan pelaksanaan PPL II Mahasiswa PMTK angkatan 

2018 FTK UIN Antasari Banjarmasin.  

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya 

sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip, dokumen wawancara, 

catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain.
2
 

Bogdan dan Tailor sebagaimana dikutip oleh Lexy Moleong 

mendefinisikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati, dengan menggambarkan kegiatan atau gejala 

yang muncul pada saat penelitian berlangsung, maka data yang dikumpulkan 

                                                             
1
 Sumadi, Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010 ), h. 76.  

  
2
 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 51.  
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nantinya berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka.
3
 Pendekatan ini 

bermaksud mendeskripsikan pelaksanaan PPL II Mahasiswa PMTK Angkatan 

2018 FTK UIN Antasari Banjarmasin.  

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto memberi batasan subjek 

penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian 

melekat, dan yang di permasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian 

mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data 

tentang variabel yang peneliti amati.
4
 

Subjek dalam penelitian ini adalah 80 orang Mahasiswa PMTK Angkatan 

2018 yang terdiri dari 3 lokal yaitu lokal A, lokal B, dan lokal C di PPL II UIN 

Antasari Banjarmasin. Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu, Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

yang dianggap tahu tentang apa yang diharapkan atayu mungkin dia sebagai 

                                                             
3
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013) h. 4. 

 
4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 145.   
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penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang 

diteliti. Dengan kata lain sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.
5
  

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan PPL II Mahasiswa PMTK 

Angkatan 2018 FTK UIN Antasari Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan (kualitatif, kuantitatif) yang menunjukkan fakta.
6
 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data 

pokok dan data penunjang sebagai berikut: 

a. Data Pokok  

Data pokok yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Gambaran pelaksanaan PPL II Mahasiswa PMTK angkatan 2018 

FTK UIN Antasari Banjarmasin. 

2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PPL II 

Mahasiswa PMTK Angkatan 2018 FTK UIN Antasari Banjarmasin. 

b. Data Penunjang  

Data penunjang disini adalah data tentang gambaran umum lokasi 

penelitian sebagai berikut: 

                                                             
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 300.   

 
6
 Victorianus Aries Siswanto, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, ( Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2012), h. 54. 
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1) Gambaran umum mengenai lokasi penelitian. 

2) Keadaan Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. 

3) Daftar nama Mahasiswa PPL II di lokasi penelitian  

4) Keadaan Dosen dan Biro PPL II UIN Antasari Banjarmasin. 

5) Sarana dan prasarana. 

6) Jadwal PPL II. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam 

penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data adalah di mana data diperoleh.
7
 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek darimana data 

dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber 

data.
8
 Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Responden, yaitu mahasiswa PMTK angkatan 2018 FTK UIN Antasari 

Banjarmasin yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian. 

2. Informan, yaitu biro PPL II UIN Antasari Banjarmasin yang dapat 

memberikan informasi dalam penelitian.  

3. Dokumen, yaitu semua catatan atau arsip yang memuat data-data atau 

informasi yang mendukung dalam penelitian ini yang berasal dari 

Mahasiswa, dan biro PPL II. 

 

 

                                                             
7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 129.   

 
8
 Ibid, h. 224.   
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang 

sangat penting karena data merupakan instrumen yang dapat membantu penelitian 

dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu data yang 

dikumpulkan harus valid untuk digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagi berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan 

penelitian sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 

tersebut.
9
 

2. Angket 

Angket adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat peranyaan yang tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Setiap respon diangket bisa seperti: selalu, sering, kadang-kadang, dan 

tidak pernah. 

A questionnaire is defined as a document containing questions and other 

types of items designed to solicit information appropriate to analysis 

(Babbie, 1990:377). Questionnaire is equally used in survey research, 

experiments and other modes of observation. Indeed, people ask different 

questions in their daily life to satisfy their queries. Journalists, market 

researchers, observers and interested persons in different events ask a set 

of questions to others. They form an opinion or conclusion according to 

the answers that they receive. The use of the questionnaire or a set of 

questions is a similar process in the research. The research questions are 

                                                             
9
 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 134. 
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firmly constructed to receive answers related to the chosen variables for 

analysis.
10

 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah memperoleh informasi dari berbagai sumber, yaitu 

sumber tertulis maupun dokumen penting yang berhubungan dengan data pokok 

dan data penunjang. Pengumpulan data yang tidak langsung yang ditujukan pada 

subjek penelitian, namun dengan dokumen dengan mencari data yang merupakan 

buku, dokumen, surat-surat yang lainnya. 

Teknik pengumpulan data yang tepat dapat memungkinkan diperolehnya 

data yang lengkap, akurat dan objektif. Dibawah ini peneliti akan menguraikan 

beberapa teknik penelitian yang digunakan sebagai cara yang ditempuh untuk 

mengumpulkan data. 

Tabel 3.4 Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

 

 

No Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan Data 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Data pokok yang berkenaan 

dengan: 

a. Data tentang gambaran 

pelaksanaan PPL II Mahasiswa 

PMTK angkatan 2018 FTK UIN 

Antasari Banjarmasin  
b. Faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaan 

PPL II Mahasiswa PMTK 

Angkatan 2018 FTK UIN 

Antasari Banjarmasin. 

 

Data penunjang tentang gambaran 

umum lokasi penelitian 

a. Gambaran umum mengenai  

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

Tim PPL 

Observasi, angket, 

dan dokumentasi 

 

 

 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

Dokumentasi 
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 Bidhan, Acharya.  “Questionnaire Design” Central Department of Population Studies, 

Juni 2010. h. 2.  
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lokasi penelitian. 

b. Keadaan Mahasiswa UIN 
Antasari Banjarmasin. 

c. Daftar nama Mahasiswa PPL II 

di lokasi penelitian  
d. Keadaan Biro PPL II UIN 

Antasari Banjarmasin. 

e. Sarana dan prasarana. 

f. Jadwal PPL II. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan diinterpretasikan, kemudian dianalisis lebih 

mendalam terhadap masalah-masalah yang dikemukakan secara deskriptif 

kualitatif, tujuan deskriptif ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa 

yang terjadi di dalam penelitian. 

Untuk menghasilkan kesimpulan, maka analisis data merupakan langkah 

untuk mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil angket 

dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah proses analisis data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data  

Data-data yang berkaitan dengan gambaran pelaksanaan PPL II 

Mahasiswa PMTK Angkatan 2018 FTK UIN Antasari Banjarmasin tahun 

akademik 2021/2022 peneliti kumpulkan baik itu data pokok maupun data 

penunjang.  

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

No  Data  Sumber Data Teknik 

Pengumpulan Data  
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catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan data benar-benar terkumpul.
11

 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya 

bila diperlukan. Dalam pengumpulan data yang berasal dari observasi, angket 

secara langsung kepada PPL II Mahasiswa PMTK Angkatan 2018, berkaitan 

dengan gambaran pada pelaksanaan PPL II Mahasiswa PMTK angkatan 2018 

FTK UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah suatu cara merangkai data yang dijadikan sebagai 

penyaringan data dari rangkuman untuk kemudian disalin dalam penulisan lapoan 

penelitian. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi sehingga mudah 

dipahami maknanya. 

4. Kesimpulan Data 

Setelah data dikumpulkan, direduksi dan disajikan maka tahapan 

berikutnya yaitu penarikan kesimpulan. Dengan memperoleh data melalui 

angket dan dokumentasi maka peneliti dapat menarik kesimpulan.  

F. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, ada beberapa prosedur yang penulis 

lakukan yaitu: 

                                                             
11

 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, dalam Jurnal Alhadharah UIN Antasari 

Banjarmasin, Vol. 17 No, 33 Januari-Juni, 2018, h. 91.  
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1. Tahap Pendahuluan 

a. Observasi awal pada PPL II Mahasiswa PMTK Angkatan 2018 FTK 

UIN Antasari Banjarmasin. 

b. Mencari informasi. 

c. Membuat desain proposal penelitian. 

d. Konsultasikan desain prososal penelitian dengan dosen pembimbing. 

e. Mengajukan proposal penelitian kepada pihak jurusan dalam rangka 

mohon persetujuan judul. 

2. Tahap Persiapan 

a. Mengadakan seminar desain proposal skripsi. 

b. Memohon surut riset untuk penelitian lapangan. 

c. Mengadakan daftar pedoman wawancara. 

d. Menyampaikan surat riset kepada pihak terkait. 

3. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan riset pada mahasiswa ppl II  

b. Mengumpulkan data. 

c. Mengolah dan menganalisis data. 

d. Menyimpulkan hasil penelitian. 

e. Tahap penyusunan laporan 

f. Penyusunan data hasil laporan penelitian dalam bentuk skripsi. 

g. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. 

h. Hasil penelitian yang telah diperbaiki dan disetujui diperbanyak. 
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i. Selanjutnya diajukan sidang munaqasyah skripsi untuk 

dipertanggungjawabkan. 
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