
BAB III 

METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

A. Metode Penelitian 

 Untuk melakukan suatu penelitian yang benar dan tepat, maka 

diperlukan sebuah metode penelitian yang tersusun sistematis. Ini sebagai 

bentuk usaha agar data yang diperoleh akan valid, sehingga penelitian ini 

layak dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

1. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini termasuk kedalam 

jenis penelitian lapangan (field research) yakni penelitian yang 

menggunakan informasi dari sasaran atau subyek penelitian yang biasanya 

disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data 

seperti wawancara, observasi dan sebagainya (Arikunto, 1998:130). 

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di lingkungan sekitar kampus 

yang meliputi 4 Dusun, yakni Dusun Ngebel, Dusun Ngrame, Dusun 

Geblagan dan Dusun Gatak. 

 Bila ditinjau dari segi pengumpulan datanya, penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang 

prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan bukan 

angka dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2006: 6). 



 Penelitian Kualitatif merumuskan masalah secara induktif, 

berdasarkan data lapangan. Konsekuensinya, penelitian kualitatif tidak 

berkutat dengan variable dan teori. Berdasarkan data lapangan yang 

menggambarkan perspektif partisipan yang akan diteliti, masalah 

penelitian dirumuskan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Putra, 2012:47) 

Teori 

Hasil Penelitian: Tema, pola, 

model, proses, hipotesis 

Penelitian lapangan : pengecekan 

keabsahan data 

Penelitian Lapangan 

Pemantapan Hipotesis 

Hasil sementara : kategori, tema 

Penelitian Lapangan (mini tour) –wawancara 

mendalam, -pengamatan parsitipatif FGD  

Masalah dan focus penelitian 

Penjajakan (grand tour)                       

-pengamatan, -wawancara 



2. Populasi 

  Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan istilah 

populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “sosial situation” atau  situasi 

sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat(place), pelaku(actors), 

dan aktivitas(activity) yang berinteraksi secara sinergis. situasi sosial 

tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin difahami 

secara lebih mendalam “apa yang terjadi” di dalamnya. Dalam penelitian 

ini, tempatnya di Kelurahan Tamantirta tepatnya di empat Dusun yakni 

Ngebel, Ngrame, Geblagan, dan Gatak, pelakunya para tokoh  masyarakat, 

dan aktifitasnya adalah pembinaan keagamaan. 

3. Populasi dan Sampel 

 Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, 

karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada 

situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke 

populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang 

memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 

penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel 

statistic, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah 

menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga disebut 



sebagai sampel konstruktif, karena dengan sumber data dari sampel itu 

dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas. 

(Sugiyono, 2014:297-299) 

4. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri (Licoln and Guba, 1986). 

5. Subyek Penelitian 

 Jika subyek penelitian kurang dari 100 maka lebih baik diambil 

semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi, namun jika 

subyeknya besar maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% (Arikunto, 

2006:106-107). Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai 

dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan 

tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi, karena 

pengambilan sampel tidak diambil secara random (Sugiyono,2009:299). 

Masyarakat di sekitar wilayah UMY tentu banyak. Oleh karena itu 

penelitian mengambil sampel penelitian beberapa tokoh masyarakatnya 

saja dengan alasan untuk memperoleh data yang valid karena tokoh 

masyarakat lebih tau tentang kondisi lingkungan masyarakat di sekitarnya. 

6. Metode pengumpulan data      

a.  Metode wawancara/ interview 

 Metode wawancara merupakan suatu cara pengumpulan 

data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab 



secara lisan pula, yaitu kontak lansung dengan tatap muka antara 

pencari informasi dan sumber informasi. Berdasarkan proses 

interaksinya wawancara dapat dilakukan dengan cara: 

1)  Wawancara bebas adalah wawancara yang dilakukan tanpa adanya 

aturan-aturan atau kerangka-kerangka yang telah disiapkan terlebih 

dahulu. 

2) Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan 

adanya aturan-aturan yang mengikat atau diatur oleh pedoman 

yang tegas. 

3) Wawancara bebas terpimpin adalah suatu wawancara dimana 

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sudah disediakan terlebih 

dahulu, namun cara penyampaiannya dilakukan secara bebas 

sehingga tidak terjadi ketegangan atau secara rileks tapi pasti dan 

jelas.        

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

bebas terpimpin agar penulis bisa leluasa mengajukan pertanyaan- 

pertanyaanyang terkait dengan penelitian.Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data-data peran civitas akademika UMY dalam 

Pembinaan Kegamaan.Selain itu peneliti juga menggunakan 

metode snow ball dalam wawancara dimana wawancara mendalam 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan lebih dari rencana awal 



yang runtut, semakin dalam sesuai dengan kebutuhan dan lama-

lama bertambah banyak seperti bola salju. 

b. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah metode yang di gunakan untuk 

mengetahui data tentang hal-hal atau variabel yang berupa cacatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, 

dan sebagainya. 

c. Metode Observasi 

 Metode observasi adalah teknik pengamatan yang diadakan 

dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

7. Metode analisis data 

 Adapun metode analisis yang akan digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif. Dimana metode kualitatif adalah metode yang 

digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka dari orang-orang dan 

pelaku yang diamati (Moleong, 2006:6).     

 Metode berfikir yang peneliti gunakan dalam menganalisis 

penelitian ini adalah metode induktif. Dimana metode induktif adalah 

menganalisis data yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa 

yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa khusus 

tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum (Hadi,  1991: 4). 



B. Sistematika Pembahasan 

BAB I.  PENDAHULUAN 

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika Penelitian. 

BAB II. TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan 

kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi. 

BAB III. METODE PENELITIAN  

 Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang 

digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, 

desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan 

dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus 

penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat 

digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan 

tersendiri. 

BAB V. PENUTUP 

 Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi.Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh 

penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan maslah penelitian. 



Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian 

mengenai langkah-kangkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak 

terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan 

pada dua hal, yaitu : 

1) Saran dalam  usaha memperluas hasil penelitian, misalnya 

disarankan perlunya diadakan penelitian  lanjutan. 

2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait 

dengan masalah atau fokus penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


