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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian kulitatif dengan pendekatan 

kasus yang dilakukan melalui penelitian lapangan (field research)
1
. 

Pendekatan ini digunakan dengan maksud agar peneliti dapat terlibat 

secara intensif dengan subyek penelitian, agar peneliti dapat memperoleh 

data yang “natural”. 

2. Lokasi Dan Subyek Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan di lakukan di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Kompleks Terpadu UMY, Jl. Lingkar 

Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul. 

b. Subyek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah alumni Unires UMY. Penetuan informan dalam 

                                                             
1 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: Rosda Karya, 2008) Hlm. 26 
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penelitian dilakukan dengan teknik purposive atau seleksi berdasarkan 

kriteria tertentu (criterian-based selection)
2
. 

Setelah melakukan observasi awal, maka kriteria subyek dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yang pernah menjadi penghuni asrama mahasiswa 

UNIRES UMY sekurang-kurangnya selama periode satu tahun ajaran 

akademik dan masih berstatus mahasiswa aktif Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Data diperoleh dari bagian sekretariatan 

UNIRES UMY. Dalam prakteknya, penelitian ini akan langsung 

mendatangi informan yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan.  

3. Teknik Pengumpul Data 

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data, maka menggunakan 

instrument penelitian sebagai berikut: 

a. Wawancara mendalam (indepth interview), yaitu dengan 

mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang merujuk pada pedoman wawancara yang 

telah disusun secara sistematis agar data yang diperoleh lengkap 

dan valid. Penggunaan teknik wawancara digunakan untuk 

memperoleh sejumlah data mengenai Perubahan Perilaku 

Keagamaan Mahasiswa Alumni UNIRES UMY 

                                                             
2 Nawari Ismail. Metodologi Penelitian untuk Studi Islam (Yogyakarta: Samudra Biru. 2015) Hlm. 87 
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Wawancara akan dilakukan pada dua kelompok informan yakni: 

pertama, Pimpinan atau Direktur UNIRES UMY serta Staf 

Pembinaan UNIRES UMY, seperti Pembina, Senior Resident dan 

Asistent Senior Resident, guna memperoleh data serta kondisi 

resident atau penghuni  UNIRES UMY serta program-program 

pembinaan yang ada di UNIRES UMY. Kedua, alumni UNIRES 

UMY yang telah mendapatkan pembinaan di UNIRES UMY 

sekurang-kurangnya selama satu tahun, guna memperoleh data 

perilaku keagamaan setelah menjadi alumni UNIRES UMY serta 

ada tidaknya perubahan perilaku keagmaan setelah menjadi 

alumni UNIRES UMY dan bagaimana bentuk perubahannya. 

b. Observasi atau pengamatan. Pengamatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pengamatan pasif
3
. Pada tahap observasi, 

tidak dibutuhkan pertanyaan. Peneliti hanya mencatat apa yang 

telah diamati. 

c. Dokumentasi. Menurut Arikunto “Dokumentasi adalah mencari 

dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan 

sebagainya”
4
. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk 

                                                             
3
 Ibid. Hlm. 92 

4 Suharsimi Arikunto. Metodelogi penelitian. (Yogyakarta: Bina Aksara. 2006). Hlm 158 
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memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di UNIRES, 

yaitu berupa :  

1) Profil UNIRES UMY 

2) Program pembinaan UNIRES UMY 

3) Hasil penilaian pembinaan UNIRES UMY  

4. Kredibilitas Penelitian 

Untuk memperoleh data yang shahih, penelitian ini menggunakan 

beberapa cara yaitu: (1) Optimalisasi waktu penelitian yang berguna untuk 

meminimalkan jarak antara peneliti dengan informan dan setting pada 

umumnya. (2) Triangulasi yaitu memeverifikasi, mengubah-memperluas 

informasi dari pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai jenuh. Hal ini 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu menggunakan multimetode untuk 

saling mendukung dalam memperoleh data. (3) pengecekan oleh sejawat 

atau orang yang dianggap ahli dalam bidang atau fokus peneliti. (4) 

pembuktian yaitu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan 

bukti atau dukungan terhadap data yang diperoleh. Hal ini untuk 

mengatasi keterbatasan daya ingat-lihat-dengar peneliti. Untuk itu dapat 

digunakan instrumen bantu atau penunjang berupa catatan lapangan 

(fieldnotes) dan perekam suara. 

5. Analisis Data  

Seluruh data yang diperoleh baik dari dokumentasi maupun 

wawancara diolah. Analisis data akan dilakukan dengan cara thick 
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decriprion yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan menginterpretasi 

terhadap hasil yang diperoleh. Selain itu akan dilakukan analisis 

perbandingan, khususnya ketika membahas perubahan perilaku beragama 

mahasiwa Alumni UNIRES PUTRI UMY. 


