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METODE PENELITIAN 

 
 
 

A. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kuantitatif yang didukung dengan penelitian kualitatif. 
Data yang dikumpulkan melalui questionarre 
dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.  
Penelitian dilakukan tidak untuk  menguji hipotesis  
tetapi mendeskripsikan data kuantitatif berbentuk 
distribusi data persentasi. Selain data kuantitatif, data 
kualitatif juga dicari untuk mendukung analisis data 
kuantitatif.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan pembiayaan pendidikan. 
Pembiayaan pendidikan merupakan salah bagian 
dalam bidang administrasi pendidikan.   Pendekatan 
ini memandang bahwa pendidikan sebagai sebuah 
proses sangat ditentukan oleh biaya sebagai salah satu 
input. 

 
B. Lokasi Penelitian 

Proses penelitian akan dilakukan di empat 
kota/kabupaten yaitu Banjarmasin, Pelaihari, Paringin, 
dan Tanah Grogot. Pemilihan lokasi tersebut 
berdasarkan corak masyarakat yang dianggap berbeda 
dan mewakili kabupaten lain. Banjarmasin merupakan 
presentasi masyarakat kota, Pelaihari sebagai 
presentasi masyarakat pesisir, Paringin presentasi 



18	
	

	
	

daerah hulu sungai, dan Tanah Grogot sebagai 
presentasi masyarakat Kalimantan di luar Kalimantan 
Selatan. 

 
C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi target pada penelitian 
ini adalah seluruh mahasiswa  IAIN  Antasari 
Semester Ganjil Tahun 2014/2015  yang berjumlah 
6469 orang. Jumlah mahasiswa tersebut adalah 
mahasiswa yang terdaftar pada Sistem Informasi 
Akademik IAIN Antasari, termasuk yang sedang cuti 
akademik. Dari populasi tersebut ditetapkan sample 
dengan metode sample berstrata. Dengan metode itu, 
mahasiswa setiap fakultas terwakili secara 
proporsional. Itu tergambar pada tabel berikut 
 
Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel Penelitian 
 

No Fakultas Populasi Sampel 

1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi 319 42 

2 Fak. Syariah dan Ekonomi Islam 1742 226 

3 Fak. Tarbiyah dan Keguruan 3844 499 

4 Fak. Ushuluddin dan Humaniora 564 73 

  6469 840 

 
Sumber :  Sistem Informasi Akademik  IAIN Antasari Data per November  2014 
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Jumlah populasi  6469 orang  dapat ditarik 
sampel 800 orang dengan taraf kesalahan lebih rendah 
dari 1%  atau tingkat kepercayaan  99% . (Sugiyono, 
2011 : 131, McCawly, 2009 : 7)  Pada penelitian ini, 
jumlah sampel ditetapkan  840 responden lebih 
banyak dari tabel yang dibuat Sugiyono (2011) dan 
tabel sample Cohen sehingga tingkat kesalahan bisa 
dikurangi serendah mungkin.  

  
D. Data dan Metode Pengumpulan Data  

Data yang akan dicari dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel berikut  
 

Tabel 3.2 : Data dan Metode 

No Rumusan Masalah Data Sumber Metode 

1 Bagaimana distribusi 
dan  alokasi biaya 
pendidikan perbulan 
yang dikeluarkan 
keluarga? 

 

Rata-rata biaya 
yang digunakan 
mahasiswa per 
bulan untuk biaya 
kuliah 

Mahasiswa Questionarr
e 

  Rata-rata biaya 
perbulan yang 
dikeluarkan orang 
tua untuk 
membiayai anaknya 
kuliah 

Orang tua Wawancara 

2 Bagaimana biaya 
langsung dan tidak 
langusng yang 
dikeluarkan keluarga? 

 

Alokasi 
pengeluaran 
mahasiswa  

Mahasiswa Questionarr
e 
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E. Analisis Data 
Data yang telah dikumpulkan dengan 

questionarre dianalisis dengan analisis statistic 
deskriptif sedangkan data hasil wawancara dan 
observasi dianalisis dengan analisis kualitatif untuk 
menjelaskan hasil analisis kuantitatif dengan lebih 
mendalam dan lebih detil. 
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