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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian lapangan atau field research, 

yaitu dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi untuk 

mendapatkan dan mengumpulkan data (collecting data). Jenis penelitian ini 

adalah kualitatif (qualitative), yakni penelitian yang dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

menghasilkan data deskriptif (descriptive data) berupa kata-kata yang tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.1 Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (qualitative 

descriptive). Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara 

objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

Secara teoretis, penelitian deskriptif (qualitative descriptive) adalah 

penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai 

status suatu peristiwa atau fenomena yang ada, yaitu keadaan perihal menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan pengungkapan 

fakta atau peristiwa yang terjadi dengan menganalisis data (data analysis).2  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan 

gambaran tentang corak pemahaman keislaman aktivis lembaga 

kemahasiswaan intra kampus (studi di perguruan tinggi negeri Kendari). 

 
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012), h. 6. 
2Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 234. 
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B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di dua perguruan tinggi negeri di Kendari yaitu 

Universitas Haluoleo dan IAIN. Ada beberapa hal yang menjadi alasan sehingga 

peneliti memilih atau menetapkan perguruan tinggi tersebut untuk dijadikan 

sebagai lokasi penelitian yaitu: 

1. UHO dan IAIN Kendari adalah perguruan tinggi yang representatif untuk 

penelitian ini karena dua perguruan tinggi ini adalah perguruan tinggi negeri 

dan merupakan dua perguruan tinggi favorit di kota Kendari sehingga corak 

pemahaman keislaman di dua kampus tersebut cukup beragam dan terus 

perkembangan. 

2. UHO dan IAIN Kendari juga cukup representatif dari segi jarak sehingga 

mudah bagi peneliti untuk mendapat dan mengumpulkan data. 

3. Sepanjang pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang membahas 

tentang corak pemahaman keislaman aktivis lembaga kemahasiswaan 

intra kampus (studi di perguruan tinggi negeri Kendari). 

C. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama sembilan bulan sejak bulan Desember 2018-

Agustus 2019.  

D. Teknik Penentuan Informan 

Informan penelitian merupakan sumber informasi utama yakni orang yang 

benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan 

penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa organisasi. 

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti 
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mengenai informan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Pemilihan 

informan dengan tehnik ini, hanya yang terlibat langsung atau mengetahui 

permasalahan penelitian yang dapat dijadikan informan peneliti dan pemilihan 

informan berakhir setelah informasi yang didapatkan  sama dan berulang serta 

keterbatasan waktu dan biaya. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sebagai sumber data berdasarkan subyek yang menguasai permasalahan, 

memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. 

Berdasarkan tehnik tersebut maka yang menjadi sumber informasi utama dalam 

penelitian ini adalah aktivis lembaga kemahasiswaan intra kampus.  

E. Sumber Data  

Data merupakan segala informasi mengenai semua hal yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian.3 Data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni melalui 

metode pengumpulan data, diolah dan dianalisis, selanjutnya akan menghasilkan 

suatu hal yang dapat menggambarkan sesuatu. Pada penelitian kualitatif, bentuk 

data berupa kalimat atau narasi dari subjek atau informan penelitian yang 

diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data yang kemudian data tersebut 

akan dianalisis serta diolah dengan menggunakan teknik analisis data dan akan 

menghasilkan suatu temuan atau hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan 

penelitian yang diajukan.4 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: 

 

 
3Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 61. 
4Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), h. 116. 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari informan 

dan masih memerlukan analisa lebih lanjut. Data yang digunakan untuk 

memenuhi penelitian ini yaitu:  

a. Data tentang Bagaimana pemahaman dasar keislaman masing-masing 

aktivis lembaga kemahasiswaan intra kampus di perguruan tinggi negeri 

Kendari. 

b. Data tentang corak pemahaman keislaman masing-masing aktivis lembaga 

kemahasiswaan intra kampus di perguruan tinggi negeri Kendari. 

c. Data tentang peran aktivis lembaga kemahasiswaan intra kampus dalam 

kegiatan keagamaan di perguruan tinggi negeri Kendari. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat 

diperoleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang 

berkaitan dengan penelitian ini.5 Atau data yang berasal dari orang-orang kedua 

atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan 

dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan 

membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Untuk memperoleh data 

ini peneliti mengambil sejumlah buku-buku, brosur, website, dan contoh 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian 

 
5 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan 

Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainya, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119. 
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langsung pada obyek yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai instrumen 

sebagai berikut:  

1. Observasi (pengamatan) 

Penulis dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, 

yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematik tentang fenomena-fenomena 

yang diselidiki secara sistematik.6 Untuk mendapatkan data yang maksimal   

penulis berusaha menggunakan observasi langsung dan tidak langsung. Menurut 

Riyanto observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian.7 Observasi atau pengamatan ini dilakukan 

secara langsung serta mencatat peristiwa, kejadian, dan menfokuskan pada 

kegiatan-kegiatan aktivis lembaga kemahasiwaan intra kampus di Universitas 

Haluoleo dan IAIN Kendari. Observasi ini akan dilakukan dengan cara observasi 

pertisipant dan non partisipant. dilakukan secara langsung serta mencatat 

peristiwa, kejadian, dan kegiatan-kegiatan aktivis lembaga kemahasiswaan intra 

kampus. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, penulis memilih bentuk wawancara semi terstruktur.  

Dalam hal ini dilakukan secara terang-terangan (overted interview) dan 

menempatkan informan sebagai sejawat (viewing one another as peers). Alasan 

penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada seseorang atau responden untuk menyatakan   

dan menangkap pernyataan secara mendetail dan mendalam (in-depth interview), 

 
6Sutrisno Hadi, Metode Research, (Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta: Andi Offset, 

1987), h. 136. 
7Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan, (Surabaya: SIC, 2001), h. 96. 



67 
 

yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung 

dan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah aktivis lembaga 

kemahasiswaan intra kampus 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.8 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, 

dalam menggunakan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti peraturan-paraturan, buku profil, catatan harian dan dokumentasi lainnya.9 

Dokumen yang dijelaskan sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi 

dokumentasi penting menyangkut profil kampus, kegiatan yang dilakukan di 

kampus, serta unsur penunjang lainnya.  

G. Instrumen Penelitian  

Penelitian yang berkualitas dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan 

kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas  

pengumpulan data. Sugiyono menyatakan bahwa ada dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan 

kualitas pengumpulan data.10 Dalam penelitian ini, peneliti sendiri sebagai 

instrumen kunci (key instrument) dan ditambah dengan beberapa jenis instrumen 

lainnya yaitu: 

 
8Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). 

h. 202. 
9Suharsimi Arikunto,. h. 158. 
10Ibid. h. 62.  
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1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 

yang digunakan pada saat proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang 

digunakan dalam mengumpulkan data. 

3. Check list dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung atau arsip-arsip, instrumen penilaian, foto. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan 

data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan 

mendeskripsikan tentang corak pemahaman keislaman aktivis lembaga 

kemahasiswaan intra kampus. Penelitian ini mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. 

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana 

yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap, 

yaitu reduksi data, penyajian data (display data) dan verifikasi data atau penarikan 

kesimpulan.11 Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Reduksi data, yaitu penulis merangkum dan memilih beberapa data yang 

penting yang berkaitan dengan corak pemahaman keislaman aktivis lembaga 

kemahasiswaan intra kampus. Data yang telah direduksi kemudian disajikan 

 
11Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,(Bandung: Alfabeta, 2016), 

h. 246.  
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dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian. Dengan begitu, 

gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring 

dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. 

Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan 

sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Hubermen 

dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif.12 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data 

Verifikasi data, yaitu peneliti membuktikan kebenaran data yang dapat 

diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara 

mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas yang dapat 

mengurangi kualitas penelitian. 

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis 

data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya 

berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. 

 
12Ibid.  h. 249. 
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Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam 

bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan 

atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya 

saja. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang 

didukung dengan studi dokumentasi. 

I. Pengecekan Keabsahan Data  

Menetapkan keabsahan data (data trustworthiness) diperlukan teknik 

pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong 

ada empat kriteria dalam menetapkan keabsahan data, yakni: derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability) dan 

kepastian (confirmability).13 

1. Uji Kredibilitas Data (credibility) 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan triangulasi (triangulation). Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu.14 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

 
13Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 164. 
14Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian..., h. 178. 
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penelitian, triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, 

teknik, dan waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan waktu.15 

a. Perpanjangan Pengamatan  

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah di 

temui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan 

peneliti dengan naras umber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, 

semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi.16 

Perpanjangan pengamatan dilakukan peneliti untuk menguji kredibilitas data 

penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data 

yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan 

atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh 

sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan 

pengamatan perlu diakhiri. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai contoh melihat 

sekelompok masyarakat yang sedang olahraga pagi. Bagi orang awam olahraga 

adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik. Tetapi agi penelitian kualitatif tentu 

 
15 Djam’an Satori, Metodologi Penelitian..., h. 170. 
16 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,(Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 270-271 
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akan lain kesimpulannya. Setelah peneliti mencermat secara mendalam, olahraga 

pagi itu bagi sekelompok masyarakat itu merupakan wahana untuk transaksi 

bisnis. Selanjutnya untuk memahami proses perdagangan narkoba, maka penelti 

harus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan memahami bahasa-bahasa 

sandi mereka.17 

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara 

membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-

dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. 

Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat 

laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan smakin berkualitas. 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagi sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu. 

1) Triangulasi sumber 

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari 

sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Triangulasi sumber 

adalah mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.18 

Triangulasi sumber dapat dicapai dengan cara: (1) membandingkan data hasil 

wawancara dengan hasil observasi, (2) membandingkan hasil wawancara dengan 

sumber lain.  

 
17 Ibid., h. 272 
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian..., h. 179. 
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2) Triangulasi teknik  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.19 

Sebagaimana data diperoleh menggunakan wawancara mendalam, observasi 

partisipatif, studi dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut 

kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain. Dengan menggunakan 

berbagai metode, maka diharapkan memperoleh hasil yang mendekati kebenaran. 

Triangulasi metode dapat dicapai dengan cara: (1) hasil wawancara dibuktikan 

dengan bukti pelaksanaan standar proses dalam pembelajaran, (2) hasil 

wawancara dibuktikan dengan dokumen perangkat pembelajaran yang ada. 

3) Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, 

observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya.20 

2. Transferabilitas (transferability) 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam menentukan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil 

penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Peneliti tidak dapat 

 
19 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian..., h, 181. 
20 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,  h. 273-274  
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menjamin validitas internal itu sendiri sehingga dalam membuat laporan, peneliti 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat 

diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat 

bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam 

konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih 

dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Dependabilitas (dependability) 

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mengulang 

proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan 

proses penelitian. Audit dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing 

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Jika 

peneliti tidak mempunyai dokumentasi di lapangan dan tidak dapat menunjukkan 

aktivitas yang dilakukan di lapangan, maka dependabilitas penelitian dapat 

diragukan. 

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau 

pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika 

bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih 

sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai 

pada pembuatan laporan hasil pengamatan. 
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4. Konfirmabilitas (confirmability) 

Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan 

obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability memiliki 

kemiripan dengan uji dependability, sehingga memungkinkan pengujiannya dapat 

dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut 

telah memenuhi standar confirmability. 

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek 

penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 


