
32 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

     Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

menggambarkan atau melukiskan obyek yang telah diteliti berdasarkan fakta 

yang ada dilapangan, bahwa peneliti fokus kepada pada peran senior residen 

(SR) dalam membina perilaku keagamaan residen (UNIRES Putri UMY).  

     Latar penelitian kualitatif yaitu alamiah yang tidak dapat dipisahkan dari 

keutuhan suatu kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif membawa peneliti 

untuk melibatkan sebagian waktunya untuk berada di lokasi penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data. Karakter 

penelitian kualitatif yaitu deskriptif , penelitian yang menggambarkan situasi 

yang ada berdasarkan data yang diperoleh dilapangan secara rinci sesuai 

dengan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini oleh peneliti. 1  

 

B. Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian akan dilakukan di asrama mahasiswa UMY (UNIRES 

PUTRI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 

 

 

                                                           
     1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) 

, hal. 8-9 



33 
 

C. Subyek Penelitian 

     University Residen atau yang sering disebut dengan UNIRES merupakan 

asrama yang didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 

bertujuan untuk mengembangakan kegiatan mahasiswa dan mengembangkan 

kepribadian Islami. UNIRES diperuntukkan bagai mahasiswa baru, namun 

tidak semua mahasiswa baru bisa tinggal di UNIRES. Mahasiswa baru yang 

memiliki keinginan untuk tinggal di UNIRES harus mendaftar terlebih dahulu, 

kemudian memasuki proses seleksi dengan mengikuti tes. Subyek penelitian 

adalah seseorang yang akan diwawancarai untuk memperoleh data. Subyek 

penelitian akan dipilih sesuai dengan kebutuhan, subyek penelitian yaitu senior 

Residen (SR). 

     Adapun untuk penentuan subjek berikutnya akan dilakukan dengan teknik 

snowball (efek bola salju/berantai yang memungkinkan berkembang seiring 

penelitian berlangsung).  

     

D. Teknik Pengumpulan Data 

          Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.2 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara: 

 

                                                           
     2 Ibid., Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif......hal. 224 
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a. Wawancara  

     Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memeberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud wawancara yaitu 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 

masa lalu, memproyeksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, 

mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, 

baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasi, 

mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota. 3 wawancara akan dilakukan dengan 

menggunakan teknik snowball yaitu efek bola salju/berantai yang 

memungkinkan berkembang seiring penelitian berlangsung. 

 

b. Observasi 

     Observasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan cara pengamatan dan mencatat secara sistematis fenomena-

                                                           
     3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012) 

, hal. 135  
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fenomena yang sedang diselidiki. Melalui observasi, peneliti belajar 

tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.4  

 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

menelusuri atau melacak data dari dokumen. Dokumen dapat digunakan 

untuk keperluan penelitian karena alasan-alasan berikut:   

a. Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya 

dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.  

c. Keduanya berguna dan sesuai dengan konteks, lahir dan berada 

dalam konteks dll.5 

 

E. Kredibilitas/Keabsahan Data 

     Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus 

memenuhi: mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal 

itu dapat diterapkan dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat 

tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya.6 

 

 

                                                           
     4 Ibid., Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.....hal.226 

     5 Ibid., Lexy J. Moleong, M.A., Metode Penelitian Kualitatif.....hal. 161  

     6 Ibid., hal. 171 
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F. Teknik Analisis Data 

     Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritrakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik 

mendeskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh bukan meggunakan rumus 

statika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan 

kejelasan sesuai dengan kejelasan dan realita.7 Teknik analisa data yang akan 

digunakan yaitu: 

2. Pengumpulan Data  

     Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

bersama informan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua 

bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan 

alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar disaksikan dan dialami 

oleh peneliti tanpa adanya pendapat orang lain dan penafsiran dari penelliti 

terhadap fenomena yang dialami. menyajikan rincian peristiwa, kutipan 

pernyataan para pelaku secara apa adanya. Sedangkan catatan refleksi 

adalah catatan yang berisi kesan, komentar, ulasan, pendapat dan tafsiran 

                                                           
     7 Ibid., hal. 248  
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tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana 

pengumpulan data untuk tahap berikutnya.8 

 

3. Reduksi Data 

     Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data, guna memeilih 

data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang megarah pada 

fokus penelitian ini. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.9 

 

4. Penarikan Kesimpulan 

     Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mengkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin 

juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan.10 

                                                           
     8 Ibid., Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.....hal. 249 

     9 Ibid., hal. 247 

     10 Ibid., hal. 252-253  


