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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

metode untuk menemukan spesifik dan realistis tentang Pengelolaan Keuangan 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi 

Islam Tahun Akademik 2013/2014. Yakni penelitian yang dilakukan dengan 

langsung melakukan penggalian data kepada informan (mahasiswa) yang menjadi 

penerima beasiswa Bidikmisi.1 Adapun sifat penelitian ini bersifat kasus yang 

mendeskripsikan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan 

bukan angka-angka untuk memberikan gambaran seperti apa Pengelolaan 

Keuangan Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Pada Fakultas Syariah Dan 

Ekonomi Islam Tahun Akademik 2013/2014.  

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Artinya data-data yang dikumpulkan bukan berupa angka-

angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara. Sehingga yang 

menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita 

berdasarkan pengalaman dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. 

Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah 

                                                             
1Supardi, Metedologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 

12. 
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dengan mencocokkan antara realita emperik dan teori yang berlaku. Subjek 

penelitian ini adalah sumber urutan data penelitian yaitu, yang memiliki data 

mengenai data-data variabel yang diteliti. Subjek utama penelitian adalah para 

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, sedangkan objek dari penelitian ini 

adalah Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Pada 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun Akademik 2013/2014. 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu yang diperlukan penulis dalam penelitian ini selama satu bulan, 

yaitu dari 06 Maret s/d 19 April 2017, yang berlokasi di Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam UIN 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 upaya pemerintah yang 

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 yayasan atau instansi-instansi yang lain juga 

berusaha turut serta dengan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. 

Tujuannya adalah agar dapat mendukung keberlangsungan pendidikan 

mahasiswa penerimanya hingga berhasil menyelesaikan perkuliahannya 

dengan baik dan memperoleh nilai IPK yang baik pula. 
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2. Bantuan beasiswa yang diperoleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin tersebut mereka manfatkan 

untuk kepentingan studinya, seperti membayar SPP, pembelian buku 

penunjang pendidikan, menyewa rumah atau pembayaran kost setiap 

bulannya, dan lainnya. 

 

C. Data Dan Sumber Data 

1. Data 

Data bedasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadin data primer dan data 

sekunder data berupa fakta-fakta, informasi dan tindakan yang diperoleh dari 

wawancara dengan para informan. Adapun data yang digali dalam penelitian ini 

adalah data yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi yang menabungkan dana beasiswa tersebut baik 

dibank syariah maupun konvensional atau menginvestasikan sebagian dari dana 

beasiswa tersebut. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2013/2014 

berjumlah 17 orang yang menjadi penerima beasiswa Bidikmisi. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara (interview) merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 
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mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan dijawab dengan lisan pula, 

dengan ciri kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang diteliti.2 Teknik 

wawancara digunakan sebagai teknik utama, baik secara langsung maupun 

tertulis. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

berisikan garis besar dari pokok permasalahan yang diteliti agar wawancara yang 

sedang berlangsung dapat lebih fokus kepada topik yang diteliti. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data dijelaskan tentang langkah-

langkah atau proses yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data-data untuk 

keperluan dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif. Untuk mengolah 

data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengolahan data  

diantaranya: 

a. Editing, yaitu dengan penyeleksian secara selektif data yang diperoleh, 

melakukan perbaikan data dan melakukan penyempurnaan terhadap data 

tentang Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi 

Pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun Akademik 2013/2014. 

b. Klasifikasi, yakni penulis melakukan penelitian dan pengelompokan data 

yang diperoleh dalam penelitian sesuai ragam dan fungsinya. 

                                                             
2Amirul Hadi dan Haryono, Metodelogi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

2005), hlm. 135. 
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c. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan 

jenis dan permaslahannya, sehingga tersusun secara sistematika dan 

mudah dipahami. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

yang bersifat deskriptif. Setelah data diolah dan sebagaimana diuraikan dalam 

teknik pengolahan data diatas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap 

permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Dimana data yang diperoleh dari hasil 

wawancara oleh peneliti dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan 

teoritis. 

 


