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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. 

Dalam hal ini Sugiono (2007) yang menjelaskan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan 

snowball, tekhnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi. 

Berdasarkan perspektif diatas maka penelitian ini berupaya 

mengumpulkan data-data atau informasi obyektif dilapangan penelitian 

menyangkut mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, hasil belajar mahasiswa yang 

bekerja, pengaturan waktu yang digunakan oleh mahasiswa dan faktor-faktor yang 

berkaitan dengan mahasiswa sehingga bekerja pada Fakultas Ushuluddin, Adab 

dan Dakwah IAIN Kendari untuk kemudian ditelaah, ditafsirkan dan diolah secara 

deskriptif kualitatif berdasarkan cara pandang peneliti. 

3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

3.2.1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada lembaga pendidikan  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Kendari lebih tepatnya pada Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), lokasi pada penelitian ini 

berdasarkan pertimbangan melihat ada mahasiswa yang melakukan proses 
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perkuliahan dan juga bekerja pada sela waktu kuliah dengan berbagai 

motif dan tujuan. 

3.2.2. Waktu penelitian 

Jangka waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berlangsung selama 3 (tiga) bulan dimulai sejak bulan desember sampai 

bulan februari. 

3.3. Jenis, sumber data dan kriteria sampel 

 

3.3.1. Jenis data 

 

Data awal penelitian ini bersumber dari hasil observasi awal dan 

studi dokumentasi pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 

observasi awal dilapangan pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja 

pada Fakultas Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, data primer adalah 

data yang diperoleh dari sumber utamanya yaitu mahasiswa yang bekerja 

dan kuliah kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak 

lain yang mempunyai informasi mengenai mahasiswa yaitu para tenaga 

kependidikan dan staf fakultas.  

Terdapat perbedaan data pada observasi awal dan hasil penelitian 

hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain, terdapat perubahan data 

mahasiswa pada pelaksanaan observasi awal dan pelaksanaan penelitian 

kemudian adanya kriteria sampel yang ditetapkan sehingga penulis 

menyeleksi mahasiswa sebagai sampel penelitian. 
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3.3.2. Sumber data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Reguler atau 

dengan kata lain yaitu mahasiswa S1 yang sedang melakukan proses 

perkuliahan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari khususnya 

pada mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang bekerja dan 

sebagai data awal pada penelitian ada 9 orang yang mengambil pekerjaan 

pada sela waktu kuliah. 

3.3.3. Kriteria sampel 

 

Kriteria sampel adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian. 

Penentuan kriteria sampel pada penelitian ini disesuaikan dengan tujuan 

dari penelitian sehingga penulis menentukan kriteria sampel pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Mahasiswa yang berstatus aktif pada Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah. 

b. Mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. 

3.4.Instrument Penelitian 

 

Instrument dalam penelitian ini kualitatif yaitu peneliti sebagai instrument 

kunci sebagaimana yang telah dikemukakan oleg Lincoln dan Ghubah (dalam 

Lexy J Moleang, 2000) yang  menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data 

utama. Hal ini dilakukan untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan 

yang ada dilapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat 
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berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang 

mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. 

3.5.Tekhnik pengumpulan data 

 

Tekhnik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data yang akan dipakai dalam penelitian dan secara umum 

tekhnik pengumpulan data kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi dalam penelitian ini tekhnik pengumpulan data yang akan 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

mempertimbangkan alasan dan kondisi yang terjadi, berikut adalah penjelasannya. 

3.5.1. Observasi 

Tekhnik pengumpulan data dengan observasi dimaksudkan untuk 

melihat permasalahan pada fenomena-fenomena yang tidak lazim sehingga 

perlu untuk diteliti dan mendukung proses penelitian guna mendapatkan 

data yang valid, tertuju pada sasaran serta dengan pengamatan dan 

pencatatan sistematik sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sutrisno 

Hadi (1998) bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini 

observasi digunakan untuk mencari atau mengumpulkan data berkenaan 

dengan mahasiswa yang tidak hanya kuliah akan tetapi juga bekerja. 

Pada penelitian ini observasi atau pengamatan lapangan yang 

dilakukan terhadap mahasiswa yang kuliah dan bekerja melalui observasi 

terbuka, Observasi terbuka artinya observer dan informan saling mengenal  

dalam hal ini observer dan objek pernah satu kelas pada satu matakuliah 

yang sama kemudian objek atau mahasiswa yang kuliah dan bekerja 
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terkadang terlambat untuk masuk ke kelas pada matakuliah yang telah di 

jadwalkan akibat dari kurangnya waktu istirahat. 

3.5.2. Wawancara 

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti 

dengan informan atau informan penelitian, dengan kemajuan teknologi 

informasi seperti sekarang ini wawancara dapat dilakukan dengan tanpa 

tatap muka yaitu menggunakan media komunikasi, dan pada hakikatnya 

wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. 

Dalam hal ini wawancara yang akan digunakan menggunakan media 

seperti telepon dan wa (whatsapp). 

Adapun informan yang akan di wawancarai pada penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kendari 

yang mengambil sebuah pekerjaan pada saat masih dalam proses 

perkuliahan, KAPRODI setiap mahasiswa, KASUBAG staf kependidikan 

dan dosen pengajar. Adapun jumlah informan yang akan di wawancarai 

pada penelitian adalah minimal 10 orang bisa lebih dan bisa kurang 

tergantung dari keterpenuhannya data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3.5.3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metode penelitian dan juga menjadi salah satu 

pendukung dalam melengkapi sebuah penelitian selain itu studi 

dokumentasi juga menjadikan data penelitian yang diperoleh valid atau 
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tidak valid. Menurut Arikunto (dalam Iskandar, 2009:134) bahwa tekhnik 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabl yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.tidak hanya dari catatan ataupun laporan-laporan,, 

studi dokumentasi juga dapat berupa audio visual seperti foto, rekaman 

suara maupun video. Dan pada penelitian ini untuk menyesuaikan dengan 

studi wawancara dan kondisi serta keadaan para mahasiswa yang tidak 

melakukan proses belajar sebagaimana biasa akibat pandemi yang terjadi 

maka studi dokumentasi dilakukan dengan berupa audio visual seperti foto 

dan rekaman suara atau video. 

3.6.Tekhnik pengolahan data 

 
Tekhnik pengolahan data adalah cara yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam mengolah data yang berhasil dikumpulkan dalam proses penelitian, 

berdasarkan konsep analisis data kualitatif tekhnik pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam beberapa tahapan Menurut Mile dan Heberman (2006) yaitu 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 

kesimpulan (verification) dijelaskan sebagai berikut: 

3.6.1. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian dan 

penyederhanaan data, metode dalam bentuk uraian yang terperinci serta sistematis 

yang berhubungan dengan fokus dan masalah penelitian dalam hal ini tentang 

regulasi diri mahasiswa yang bekerja. 
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Proses reduksi data diperlukan sebagai suatu cara untuk memilah dan 

menghilangkan data yang tidak diperlukan oleh peneliti, sehingga penelitian yang 

dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti. 

3.6.1.1 Diawali dengan mempersiapkan seluruh data yang didapat dari hasil 

wawancara untuk dianalisis dan dikaji dengan cara membuat transkrip 

atau mengetik ulang hasil rekaman oleh peneliti. 

3.6.1.2 Peneliti membaca keseluruhan data yag telah terkumpul tersebut untuk 

membangun generalisasi atas data yang diperoleh dan merefleksikan 

maknanya secara keseluruhan. 

3.6.1.3 Melakukan penyederhanaan data agar data mudah dipahami,  mudah 

disajikan dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan akhir. Data akan 

benar-benar terpilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

3.6.1.4 Tahap kodifikasi yaitu peneliti memberikan label atau penamaan 

terhadap hasil penelitian yang akan mengklasifikan hasil penelitian 

sesuai dengan kategori- kategori data penelitian. 

3.6.1.5 Peneliti menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan data yang 

akan dianalisis secara detail dan mendalam. 

3.6.1.6 Display data (data display) yaitu menyajikan data untuk melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian 

yang berhubungan mahasiswa dan regulasi diri mahasiswa yang bekerja.  

3.6.1.7 Penarikan kesimpulan (data verification) Penarikan kesimpulan yaitu 

mencari dan menemukan makna terhadap data yang dikumpulkan pada 

mahasiswa, dan regulasi diri mahasiswa yang bekerja. 
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3.7.Pengecekan keabsahan data 

 

Pengecekan keabsahan data sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk meningkatkan derajat kepercayaan data dan menyanggah balik apa yang 

dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa tidak ilmiah dan 

merupaka unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dengan 

demikian apabila peneliti mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data 

secara cermat, maka jelas bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggung 

jawabkan. Tekhnik yang akan digunakan dalam mengecek keabsahan data 

penelitian ini adalah Triangulasi yang terbagi dalam 3 (tiga) sebagaimana yang 

tekah disebutkan oleh Mile dan Huberman (2006) yaitu (1).triangulasi sumber. (2) 

triangulasi tekhnik dan (3). triangulasi waktu. Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

3.7.1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. 

3.7.2. Triangulasi tekhnik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data pada sumber yang sama namun dengan tekhnik yang berbeda. 

3.7.3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan keabsahan data pada sumber yang 

sama dalam waktu yang berbeda. 


