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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan PendekatanPenelitian 

Jenis penelitian yang penulis angkat adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan 

untuk menggali, menghimpun dan mengumpulkan sejumlah data yang 

diperlukan mengenai perilaku konsumsi mahasiswa terhadap pemanfaatan 

beasiswa di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari 

Banjarmasin. Dengan pendekatan penelitian adalah deskripsi,1maksudnya 

menggambarkan apa adanya tentang sesuatu aspek dan keadaan yang 

terjadi.  

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu yang diperlukan penulis dalam penelitian ini selama 

sebulan, yaitu dari 20 Mei s/d 20 Juni 2013, yang berlokasi di Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Dengan 

pertimbangan pemilihan lokasi karena: 

1. Salah satu sasaran pemberian beasiswa saat ini adalah kepada para 

mahasiswa yang kuliah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Antasari Banjarmasin.Pemberian ini sebagai upayapemerintah yang 

                                                 
1
Menurut Menurut Suharsimi Arikunto:sifat penelitian deskripsi ialah dipergunakan 

untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat 

secara mendalam. Tujuannya untuk melukiskan atau menggambarkan apa adanya secara 

fenemenologis dan apa adanya dalamkonteks kesatuan yang integral. Suharsimi Arikunto, 

Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Cet. 13, h. 12. 
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menggiatkan di bidang pendidikan dengan pemberian alokasi dana 

sebesar 20% dari APBN dan APBD, terutama di perguruan tinggi. 

Untuk mendukung program pemerintah tersebut, maka pada saat ini 

pihak perbankan atau lembaga atau yayasanatau instansi-instansi yang 

lain juga berusaha turut serta dengan memberikan beasiswa kepada 

para mahasiswa. Tujuanya adalah agar dapat mendukung 

keberlangsungan pendidikan mahasiswa penerimanya hingga berhasil 

menyelesaikan perkuliahannya dengan baik dan memperoleh nilai IPK 

yang baik pula.. 

2. Bantuan beasiswa yang diperoleh mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tersebut mereka 

manfatkan untuk kepentingan studinya, seperti membayar SPP, 

pembelian buku, menyewa rumah kos, dan lainnya.  

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 

menerima beasiswa adalah sebanyak 173 orang pada tahun 2013.2 

2. Sampel Penelitian 

Dalam penarikan sampel penelitian ini digunakan 

teknikpurposive sampling (sampel yang sifatnya bertujuan), yaitu 

                                                 
2
Sumber: Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 

Antasari Banjarmasin. Tahun 2013 
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dengan memenuhi kreteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini 

adalah 60 orang, dengan kreteria sebagai berikut: 

a. Mahasiswa yang termasuk dalam daftar mahasiswa penenerima 

beasiswa di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

b. Mahasiswa yang aktif kuliah (tidak terminal). 

c. Menerima beasiswa dari BPD Syariah, Mandiri Prestasi, Bank 

BRI, PSBI dan yayasan Supersemar. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Identitas para responden, meliputi: nama, umur, pendidikan, 

pekerjaan dan alamat dari mahasiswa penerima beasiswa pada 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 

b. Perilaku konsumsi mahasiswa terhadap pemanfaatan beasiswa di 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah60 orang mahasiswa 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang terdaftar sebagai penerima 

beasiswa. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data ini digali dengan observasi dan angket berkenaan dengan 

perilaku konsumsi mahasiswa terhadap pemanfaatan beasiswa di Fakultas 

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 



32 

 

 

 

F. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisiskualitatif dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara 

mendalam terhadap hasil penelitianberdasarkan kepada norma-norma atau 

aturan yang berlakudalam ekonomi Islammengenai perilaku konsumsi 

mahasiswa terhadap pemanfaatan beasiswa di Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 

G. Tahapan Penelitian 

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga siap 

dimunaqasah-kan, ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis lebih dahulu mempelajari permasalahan 

yang akan diteliti, hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian yang 

membahas mengenai permasalahan perilaku konsumsi mahasiswa 

terhadap pemanfaatan beasiswa di Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Untuk kesempurnaannya maka 

dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya 

untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam. Setelah dinyatakan diterima dengan disertai penetapan judul 

serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka 

dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan-perbaikan 

seperlunya, selanjutnya kemudian diseminarkan pada hari senin, 06 

Mei 2013. 
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2. Tahapan Pekerjaan Lapangan (Pengumpulan Data) 

Pada tahap ini penulis lebih dahulu mengurus surat risetnya, 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan 

wawancara kepada responden dan informan, sehingga diperoleh data 

yang diperlukan. Riset ini ditempuh waktu selama sebulan sesuai 

dengan surat izin riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu dari tanggal 20 Mei 

2013 s/d 20 Juni 2013. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data 

yang diperoleh dengan menggunakan teknik editing,dan matrikasi, 

yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. 

Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan landasan 

teoritis yang telah disusun, sehingga diperoleh kesimpulan 

sebagaimana tertuang pada bab IV. Tahap ini dimulai dari 25 juni 

2013. 

4. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap 

data yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika 

penulisannya. Untuk kesempurnaannya, dikonsultasikan secara 

intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, hingga 

dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam 

bentuk skripsi tentang pemanfaatan beasiswa terhadap 
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keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dan siap untuk  

dimunaqasahkan. 


