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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yang berupaya mengkaji pilihan mahasantri/wati terhadap program 

pembinaan yang dilakukan di Ma’had al-Jami’ah IAIN Antasari. 

Program tersebut mencakup tiga kegiatan, yakni Ta’lim al-Quran, 

Pembinaan Ibadah dan Akhlak serta Keterampilan Keagamaan dan 

Bahasa.  

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu meneliti langsung ke lapangan untuk menggali 

permasalahan yang akan diteliti.1. Permasalahan disini berkenaan 

dengan dari ketiga program pembinaan UPT. Ma’had al-Jami’ah 

yang meliputi Ta’lim al-Qur’an; Pembinaan Ibadah dan Akhlak; 

dan Keterampilan Keagamaan dan Bahasa, program manakah yang 

paling disukai oleh mahasantri/wati IAIN Antasari Banjarmasin, 

apayang menjadi alas an merekalebihmenyukai program tersebut 

                                                 
1 Nur Indrianto dan Bambang Sutomo, Metodologi Penelitian Bisnis 

untuk Akuntansi dan Manajemen, (Jakarta: BPFE, 2002), h. 92.  
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dibanding program lainnya, apa manfaat ketiga program tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari mahasantri/wati setelah mereka 

keluar dari Ma’had al-Jami’ah. 

Lokasi penelitian ini bertempat di Ma’had al-Jami’ah IAIN 

Antasari Banjarmasin yang terletak di Jl. Jend. A.Yani Km 4,5 

Banjarmasin. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek penelitian disini adalah preferensi mahasantri/wati 

terhadap  program pembinaan UPT. Ma’had al-Jami’ah IAIN 

Antasari Banjarmasin. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.2 Subjek 

penelitian disini adalah mahasiswa/i IAIN Antasari Banjarmasin 

yang pernah mengikuti program pembinaan UPT. Ma’had al-

Jami’ah Tahun Akademik 2013/2014. 

 

                                                 
2 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2003), h.116. 
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D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentu 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.3 Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa/i 

IAIN Antasari Banjarmasin yang pernah mengikuti program 

pembinaan UPT. Ma’had al-Jami’ah Tahun Akademik 2013/2014 

sebanyak 431 orang, di tiga tempat yakni Asrama I (asrama 

puteri), Asrama II (asrama putrid), dan asrama III (asrama 

putera).4 

Berikut data populasi UPT. Ma’had al-Jami’ah Tahun 

Akademik 2013/2014 

Tabel 1. Alumni UPT. Ma’had al-Jami’ah Tahun Akademik 

2013/2014 

Asrama Fakultas Mahasiswa  

I (Puteri) Tarbiyah 101 orang 

Syariah dan Ekonomi Islam 34 orang 

Ushuluddin 2 orang 

Dakwah 7 orang 

                                                 
3 Ibid, 

 
4Dokumentasi Ma’had al-Jami’ah Tahun Akademik 2013/2014. 
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Jumlah Asrama I (Puteri) 144 orang 

II (Puteri) Tarbiyah 108 orang  

Syariah dan Ekonomi Islam 25 orang 

Ushuluddin 6 orang 

Dakwah 4 orang 

Jumlah Asrama II (Puteri) 143 orang 

III 

(Putera) 

Tarbiyah 81 orang  

Syariah dan Ekonomi Islam 45 orang 

Ushuluddin 8 orang 

Dakwah 10 orang 

Jumlah Asrama III (Putera) 144 orang 

Jumlah Populasi 431 orang 

Sumber: Dokumen UPT. Ma’had al-Jamiah IAIN Antasari 2013-2014 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.5 Teknik pengambilan sampel adalah 

dengan menggunakan probabilitas sampling yaitu memberikan 

peluang yang sama bagi seluruh populasi, dengan menggunakan 

sampel random sampling (acak).6 

                                                 
5Suharsimi Arikonto, Manajemen Penelitian, h. 116. 

 
6 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo, 2010), h. 67. 



56 

 

 

 

Adapun dari 431 populasi yang masuk dalam penelitian ini 

menghasilkan sampel 81 orang. Hasil ini didapat dengan 

menggunakan rumus slovin:  

𝑛 =
N

1 + 𝑁 (e)2
 

Keterangan: 

n:   Ukuran Sampel 

N:  Jumlah seluruh anggota populasi 

e: Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen 

kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan 

sampel) = 10 % 

 n =            431           = 81,17 (dibulatkan 81 orang) 

    1+ 431 (10%)2 

Berikut sampel UPT. Ma’had al-Jami’ah Tahun Akademik 

2013/2014 

 

Tabel. 2. Sampel Alumni UPT. Ma’had al-Jami’ah Tahun 

Akademik 2013/2014 

Asrama Fakultas 
Mahasiswa  

Populasi Sampel 

I 

(Puteri) 

Tarbiyah 101 orang 19 orang 

Syariah dan Ekonomi Islam 34 orang 6 orang 
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Ushuluddin 2 orang 1 orang 

Dakwah 7 orang 1 orang 

Jumlah Sampel Asrama I (Puteri) 27 orang 

II 

(Puteri) 

Tarbiyah 108 orang 20 orang  

Syariah dan Ekonomi Islam 25 orang 5 orang 

Ushuluddin 6 orang 1 orang 

Dakwah 4 orang 1 orang 

Jumlah Sampel Asrama II (Puteri) 27 orang 

III 

(Putera) 

Tarbiyah 81 orang 15 orang  

Syariah dan Ekonomi Islam 45 orang 9 orang 

Ushuluddin 8 orang 2 orang 

Dakwah 10 orang 1 orang 

Jumlah Sampel Asrama III (Putera) 27 orang 

Jumlah Sampel 81 orang 

Sumber: Dokumen UPT. Ma’had al-Jamiah IAIN Antasari (data diolah 2015) 

 

E.  Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data ialah pokok permasalahan yang diteliti atau yang 

digali dari penelitian yang dilakukan, yaitu:  

a. Identitas Responden, yang meliputi: nama, umur, pendidikan 

dan lainnya. 

b. Gambaran program pembinaan yang paling disukai 

mahasantri/wati Ma’had al-Jami’ah IAIN Antasari 
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Banjarmasin Tahun Akademik 2013/2014 berupa Ta’lim al-

Qur’an; Pembinaan Ibadah dan Akhlak; dan Keterampilan 

Keagamaan dan Bahasa. 

c. Gambaran tentang faktor internal atau eksternal yang 

mempengaruhi pilihan mahasantri/wati suka terhadap program 

pembinaan di Ma’had al-Jami’ah.  

d. Manfaat ketiga program tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

mahasantri/wati setelah mereka keluar dari Ma’had al-Jami’ah. 

 

2.  Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh 

responden yang yang dijadikan sampel untuk mengetahui program 

pembinaan yang paling disukai mahasantri/wati Ma’had al-

Jami’ah IAIN Antasarai Banjarmasin yang berjumlah 81 orang.  

a. Responden, yaitu mahasantri/wati Ma’had al-Jami’ah IAIN 

Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2013/2014. 

b. Informan, ialah pihak-pihak yang dianggap peneliti dapat 

memberikan keterangan dan tambahan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian ini, yakni pengelola Ma’had al-

Jami’ah yang terdiri dari Mudir, Murabbi/ah dan Musyrif/ah. 
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F.   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang 

digunakan penulis dengan carakuesioner, wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data tentang 

preferensi mahasantri/wati terhadap program pembinaan yang 

dilaksanakan Ma’had al-Jami’ah IAIN Antasari Banjarmasin. 

2. Wawancara.  

Wawancara adalah sebentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.7 Wawancara 

digunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya 

Ma’had al-Jami’ah 

3. Dokumenter.  

Dokumen digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

gambaran umum lokasi penelitian dan data mahasantri/wati 

Ma’had al-Jami’ah.  

Untuk lebih jelasnya mengenai data, sumber data dan 

teknik pengumpulan data, dapat dilihat pada matriks berikut:  

 

Matrik: Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

                                                 
7 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2003), h. 113.  
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No. Jenis Data Sumber Data Teknik 

Pengumpulan 

data 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

a. Data Pokok 

1.Program pembinaan yang 

lebih disukai 

mahasantri/wati. 

2.Faktor pendorong 

mahasantri/wati lebih 

menyukai program 

tersebut. 

3.Manfaat ketiga program 

bagi mahasantri/wati. 

 

b. Data Penunjang 

1.Gambaran lokasi 

penelitian 

2.Struktur Pengelola 

Ma’had al-Jami’ah 

3. Program pembinaan di 

Ma’had al-Jami’ah 

 

Mahasantri/wati 

 

 

Mahasantri/wati 

 

 

 

Mahasantri/wati 

 

 

 

 

Pengelola 

Dokumen  

Dokumen  

 

Dokumen  

 

Kuesioner 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

Wawancara 

Dokumenter  

 

 

Sumber: Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2003). 
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G. Teknik Pengolahan Data, Analisis Data dan Pengujian 

Kualitas Data 

1. Teknik pengolahan data 

Untuk mengolah data yang telah diperoleh yaitu 

menggunakan teknik: 

a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali 

kelengkapan, kejelasan dan kesinambungan data yang 

diperoleh dilapangan. 

b. Kodefikasi data, yaitu memberikan angka-angka dan kode-

kode tertentu yang telah disepakati terhadap jawaban-jawaban 

pertanyaan dalam kuesioner. 

c. Membuat tabulasi data, yaitu termasuk dalam kerja memproses 

data.  Membuat tabulasi tidak lain dari memasukkan data 

kedalam tabel dan menentukan frekuensinya guna 

memudahkan dalam perhitungan persentasinya dengan 

menggunakan rumus:  

𝑃 =
𝐹

𝑁
 𝑋 100N 

 

Di mana:  

F = Jumlah Jawaban responden 

N = Jumlah responden 
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P = Persentasi 

d. Kategorisasi yaitu mengelompokkan data berdasarkan pada 

kategorisasi tertentu dengan substansi-substansi 

permasalahannya atau pembahasannya. 

e. Interpretasi adalah upaya memahami dan menafsirkan kembali 

terhadap data yang telah dikumpulkan dalam rangka 

memperoleh kandungan makna data yang telah disajikan 

dengan kriteria sebagai berikut:  

81% - 100%  = sangat tinggi 

61% - 80%    = tinggi 

41% - 60%    = cukup tinggi 

21% - 40%    = rendah 

0%   - 20%    = sangat rendah   

 

2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif 8 , yaitu dengan melakukan pengkajian atau 

penelaahan secara mendalam dan menyeluruh terhadap data yang 

                                                 
8 Menurut Suharsimi Arikunto, analisis kualitatif ialah penelaahan 

secara mendalam terhadap data yang diperoleh secara statistik atau 

menggunakan perhitungan angka, menyebutkan banyaknya seperti jumlah 

anggota keluarga atau masyarakat, sehingga diketahui berdasarkan norma-

norma atau aturan yang berlaku. Suharsimi Arikunto, op.cit., h. 12. 
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diperoleh mengenai preferensi mahasantri/wati terhadap program 

pembinaan yang dilaksanakan di Ma’had al-Jami’ah serta faktor 

pendorong mereka lebih memilih program tersebut dan bagaimana 

manfaat dari program tersebut.  

 

3. Pengujian Kualitas Data 

Data pendapat mahasantri/wati yang telah dimasukkan 

dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengoptimalkan 

data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok unsur, 

nama, umur, jenis kelamin, asal sekolah (jurusan), alamat, 

fakultas, jurusan/prodi. Informasi ini dapat digunakan untuk 

mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang 

diberikan, sebagai analisis objektivitas.9 

 

                                                 

9Ibid, h. 334. 


