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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Pendekatan Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan 

jenis diskriptif. Penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman 

mendalam mengenai organisasi dan peristiwa khusus daripada mendiskripsikan 

bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan, dan 

pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan (Denzin dan 

Lincoln :1994). 

Lebih lanjut Denzin dan Licoln menegaskan bahwa penelitian kualitatif 

ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui pengalaman 

fist-hand dari peneliti yang langsung berproses dan melebur menjadi satu bagian 

yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar yang akan di teliti berupa laporan 

yang sebenar-benarnya apa adanya dan catatan –catatan lapangan  yang aktual. 

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana para subjek 

penelitian mengambil makna dari lingkungan sekitar dan bagaimana makna-

makna tersebut mempengaruhi perilaku subjek sendir 

B. Lokasi  Penelitian  

Lokasi penelitian akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah 

Malang. Alasan peneliti memilih lokasi adalah sebagai berikut : 
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1. Universitas Muhammadiyah Malang memiliki program beasiswa 

khusus untuk anak yatim/piatu. 

2. Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kuota beasiswa khusus 

untuk anak yatim/piatu lebih banyak dibadingkan dengan Universitas 

Muhammadiyah yang berada di luar kota lainnya.   

3. Pada angkatan 2014 penerima beasiswa yatim/piatu sebanyak 42 

Mahasiswa. 

4. Tingkat kelulusan mahasiswa penerima beasiswa yatim /piatu yang rata 

– rata 80 - 90 persen perangkatan  

5. IPK terakhir penerima beasiswa yatim rata rata di atas 3.50 

C. Subjek Penelitian 

Peneliti menggunakan teknik purposive yaitu, teknik  dalam menentukan 

subyek penelitian dengan pertimbangan tertentu. Subyek penelitian dalam 

penelitian ini yaitu subyek yang berpengaruh penting dalam penelitian yang bisa 

mendapatkan data penting. Diantaranya Mahasiswa penerima beasiswa yatim 

dan rekan terdekat Mahasiswa penerima beasiswa Yatim/Piatu yang di berikan 

oleh Universitas Muhammadiyah Malang. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti subyek penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa penerima beasiswa Yatim/ piatu dari Universitas 

Muhammadiyah Malang.  
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2. Mahasiswa penerima beasiswa yatim angkatan 2014, Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

Dalam  satu universitas terdapat 11 jurusan yang bisa diakses oleh  

mahasiswa penerima beasiswa yatim, pada angkatan 2014 terdapat 42 

mahasiswa penerima beasiswa yatim/ piatu. Dalam hal ini peneliti 

memilih subjek penelitian yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Mahasiswa penerima beasiswa Yatim/ Piatu angkatan 2014 . 

b. Mahasiswa penerima beasiswa yatim/piatu yang lulus tepat 8 

(delapan) semester. 

c. Mahasiswa penerima beasiswa yatim / piatu yang memiliki IPK 

3.50  sampai 4.00. 

d. Mahasiswa penerima beasiswa yatim yang aktif berorganisasi 

intra maupun exstra kampus. 

e. Mahasiswa penerima besiswa yatim yang paruh waktu untuk 

bekerja. 

f.  Mahasiswa penerima besasiswa yatim / piatu yang berlatar 

belakang LKSA/ Panti  Muhammadiyah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara (Sugiyono, 2009: 224). 
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Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2009: 145). 

Teknik ini digunakan peneliti agar peneliti mengetahui pasti dan 

memperoleh banyak data karena sudah mengetahui langsung kondisi 

suasana tempatnya tersebut. 

Nasution (1998) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua 

ilmu pengetahuan.Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sanafiah 

faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi 

(participant observation), observasi yang  secara terang-terangan dan 

tersamar (overt observation dan convert observation), dan observasi yang 

tidak terstruktur (unstructured observation).  
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Peneliti menggunakan observasi partisipatif, dalam observasi ini, peneliti 

sesekali ikut bersama dalam aktivitas dan kegiatan yang diadakan oleh 

subjek penelitian, yaitu mahasiswa yang melakukan study lanjut dengan 

program beasiswa yatim, berbagi wawasan, berbagi cerita bersama dll, 

media yang digunakan dengan ngobrol ringan dan ngopi bareng, hal ini di 

gunakan sebagai sumber data penelitian, dengan observasi pertisipan ini 

maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.  

2. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit 

atau kecil (Sugiyono, 2009: 137).Teknik ini digunakan peneliti agar 

memperoleh data yang jelas dan lengkap dengan didapatnya langsung dari 

narasumbernya. Esterberg (2002) mengemukakan beberapa macam 

wawancara, yaitu  wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak 

terstruktur. 

1. Wawancara terstruktur (Structured Interview) 

Wawancara terstruktur digunakan dalam teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi 

yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara peneliti sudah memilki 
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instrument penelitian berupa pertanyaan –pertanyaan dan menggunakan alat 

bantu seperti tape recorder dan lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara secara langsung kepada Mahasiswa yang menempuh kuliah denga 

program beasiswa Yatim/Piatu dengan pertanyaan- pertanyaan yang akan 

diajukan tentang Motivasi belajar Mahasiswa dengan program beasiswa 

Yatim/Piatu.  

2. Wawancara Semiterstruktur (Semistructure Interview). 

Jenis wawancara ini termasuk in dept interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Peneliti menggunakan wawancara semi struktur kepada Mahasiswa yang 

menempuh kuliah dengan program beasiswa Yatim/Piatu.. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, 

dimana pihak  yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.Wawancara ini bertujuan 

untuk mengetahui Motivasi apa yang melatarbelakangi  semangat menempuh 

pendidikan tinggi dengan beasiswa Yatim/Piatu serta kedala-kendala yang 

dihadapi dalam penyelesaian study lajut di perguruan tinggi.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mencatat peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

bisa berupa tulisan, gambar, foto-foto, dll.Teknik ini dipergunakan peneliti 

untuk mendukung data yang telah dilakukan dan diperoleh dari observasi 
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dan juga wawancara guna melengkapi data agar lebih lengkap dan jelas. 

Peneliti dalam hal ini menggambil dokumentasi foto kegiatan yang 

dilakukan mahasiswa selama kuliah, foto fasilitas kegiatan belajar di 

perguruan tinggi UMM, Foto  kegiatan selama 3 tahun terakhir, Arsip-arsip 

kegiatan ekstra dll,  Memory Of Understanding (MOU) Universitas dan 

mahasiswa yang bersangkutan serta dokumen pendukung lainnya. 
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E. Alur Penelitian 

 

 

 

Bagan I. Alur Penelitian  

Motivasi Berprestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Yatim Di 

Universitas Muhammadiyah Malang 

Lokasi Penelitian 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang  

 

 

Mahasiswa Penerima beasiswa Program 

Yatim/ Piatu    : 

a) Mahasiswa penerima beasiswa  

Yatim/ Piatu angkatan 2014 . 

b) Mahasiswa penerima beasiswa 

yatim/piatu yang lulus tepat 8 

(delapan) semester. 

c) Mahasiswa penerima beasiswa yatim / 

piatu yang memiliki IPK 3.50 sampai 

4.00. 

d) Mahasiswa penerima beasiswa yatim 

yang aktif berorganisasi intra maupun 

exstra kampus. 

e) Mahasiswa penerima besiswa yatim 

yang paruh waktu untuk bekerja. 

 

 

1. Observasi  

2. Wawancara  

3. Dokumentasi  

Analisis Data 

1.   Pengumpulan Data 

2.   Reduksi Data 

3. Display Data 

4. Verifikasi/Konklusi 

Keabsahan Data 

1. Ketekunan Pengamatan 

2. Perpanjangan Pengamatan 

Penelitian  

 Kesimpulan Hasil Penelitian 
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F. Analisa Data 

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009: 243) menyatakan bahwa, yang 

paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis 

belum dirumuskan dengan baik. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari 

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Adapun aktifitas 

dalam analisa data meliputi diantara lain : 

1. Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data 

melalui observasi, wawancara, yang tersusun dalam langkah-langkah yang 

sudah disusun oleh peneliti sebelumnya, fokus, dan tema atau pokok 

permasalahannya. 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan dengan cara merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

3. Display Data 

Pengolahan data dengan cara menyajikan dalam bentuk matriks yang sesuai. 

Display data juga mudah untuk memutuskan, menyimpulkan, dalam 

mengintrepretasikan data.  

 

4. Verifikasi atau penggambaran konklusi 
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Verifikasi adalah penggambaran kesimpulan tertentu dari hasil penalaran 

dan pengertiaanya berkenaan dengan masalah yang diteliti.Dalam penelitian 

ini setiap informasi yang diperoleh baik dari hasil interview dan observasi 

peneliti analisa secara mendalam. 

G. Teknik Keabsahan Data 

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 

obyek penelitian dengan daya yang dapat diperoleh oleh peneliti.Data yang valid 

adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2009: 267). 

Susan Stainback 1988 (dalam Sugiyono, 2009 : 267-268) mengatakan 

bahwa, Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau 

temuan. Dalam pandangan positivistic (kuantitatif), suatu data dinyatakan 

reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan 

data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan 

data yang tidak berbeda. Kalau peneliti satu menemukan dalam obyek berwarna 

merah, maka peneliti yang lain juga demikian. Kalau peneliti dalam obyek 

kemarin menemukan data berwarna merah, maka sekarang atau besok akan tetap 

berwarna merah. Karena reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi, maka 

bila ada peneliti lain yang mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian pada 

obyek yang sama dengan metode yang sama maka akan manghasilkan data yang 

sama. Suatu data yang reliable atau konsistensi akan cenderung valid, walaupun 

belum tentu valid. Orang yang berbohong secara konsistensi akan terlihat valid, 
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walaupun sebenarnya tidak valid. Teknik keabsahan yang digunakan peneliti 

yaitu : 

1. Ketekunan Pengamatan  

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan 

terhadap motivasi belajar mahasiswa penerima beasiswa yatim/piatu. 

Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis. Bekal yang digunakan peneliti untuk 

peningkatan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai refrensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi terkait temuan 

peneliti.  

2. Perpanjangan Pengamatan penelitian 

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian akan dapat meningkatkan  

keprcayaan/kredibilitas data. Peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Berapa lama perpanjangan pengamatan dilakukan, akan 

sangat tergantung pada kedalaman,keluasan dan kepastian data (Sugiono, 

2011: 270-271). 

 

 

 

 

 

 


