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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang memiliki KTM plus ATM. Penulis 

melakukan penelitian ini di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur, 

Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang memiliki KTM plus 

ATM. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional 

random sampling, dimana dilakukan dengan mengelompokan sampel 

berdasarkan jurusan yang ada di lokasi penelitian, kemudian sampel 

didapat dengan cara random sampling pada setiap jurusan yang ada. 

Penulis menggunakan rumus Slovin guna menentukan sampel dengan 

alpha 5%. Jumlah populasi yang di gunakan sebesar 6908 mahasiswa aktif 

angkatan 2010-2016 yang terdiri dari : 

1. Akuntansi     : 1085 

2. Manajemen    : 1199 

3. Perpajakan     : 172 

4. Teknologi Pangan    : 637 
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5. Nutrisi & Teknologi Kuliner  : 77 

6. Teknik Sipil    : 352 

7. Teknik Elektro    : 100 

8. Ilmu Hukum    : 386 

9. Ilmu Komunikasi    : 213 

10. Teknik Informatika   : 287 

11. Sistem Informasi    : 101 

12. Game Technology    : 43 

13. Sastra Inggris    : 213 

14. Englishpreneurship   : 50 

15. Psikologi     : 1071 

16. Arsitektur     : 618 

17. Desain Komunikasi Visual  : 304 

Rumus Slovin: 

n =  
N

1+N e²
   

Keterangan: 

n = sampel 

N = populasi 

e = batas toleransi kesalahan 
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 Setelah melalui perhitungan di atas menggunakan rumus Slovin 

maka didapat sampel sebesar 378,1 atau dibulatkan menjadi 379 

mahasiswa. 

Tabel 3.1 

Distribusi Jumlah Sampel 

Mahasiswa 

(Jurusan) 
Populasi Per 

Jurusan 

Sampel Per 

Jurusan 

Jumlah Sampel 

Minimal (pembulatan 

keatas) 

Akuntansi 1085 (1085/6908)*379 

= 59,5 

60 

Manajemen 1199 (1199/6908)*379 

= 65,7 

68 

Perpajakan 172 (172/6908)*379 

= 9,4 

10 

Teknologi Pangan 637 (637/6908)*379 

= 34,9 

35 

Nutrisi & 

Teknologi Kuliner 

77 (77/6908)*379 = 

4,2 

5 

Teknik Sipil 352 (352/6908)*379 

= 19,3 

20 

Teknik Elektro 100 (100/6908)* = 

5,4 

6 

Ilmu Hukum 386 (386/6908)*379 

= 21,1 

22 

Ilmu Komunikasi 213 (213/6908)*379 

= 11,6 

12 

Teknik 287 (287/6908)*379 16 
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Informatika = 15,7 

Sistem Informasi 101 (101/6908)*379 

= 5,5 

6 

Game Technology 43 (43/6908)*379 = 

2,3 

3 

Sastra Inggris 213 (213/6908)*379 

= 11,6 

12 

Englishpreneurship 50 (50/6908)*379 = 

2,7 

3 

Psikologi 1071 (1071/6908)*379 

= 58,7 

59 

Arsitektur  618 (618/6908)*379 

= 33,9 

34 

Desain 

Komunikasi Visual 

304 (304/6908)*379 

= 16,6 

17 

 

Jadi, berdasarkan perhitungan distribusi sampel di atas didapatkan sampel 

penelitian minimal yaitu 388 mahasiswa berdasarkan strata pada tabel 3.1, dalam 

hal ini peneliti menetapkan sampel berjumlah 400 responden mahasiswa. 

3.3. Sumber dan Jenis Data 

3.3.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara 

langsung tanpa adanya perantara. Data tersebut berupa hasil 

wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap respondennya. 

Metode yang digunakan adalah proportional random sampling, yaitu 
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dengan membagi populasi menjadi beberapa bagian 

(subpopulasi), pengambilan sampel berdasarkan proportional random 

samppling ini memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau 

kategori dalam populasi penelitian.  

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan dalam penelitian 

guna melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer. Data 

sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini 

yaitu berupa data jumlah mahasiswa aktif yang tercatat di 

Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun ajaran 2016/2017 

yang di dapat dari BMSI Universitas Katolik Soegijapranata. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

metode wawancara langsung kepada responden. Responden dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang memilikii KTM plus ATM yang masih tercatat menjadi 

mahasiswa di tahun ajaran 2016/2017. Pengumpulan data yang di lakukan 

dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap seperti berikut ini: 

1. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along) 

Ketika peneliti sudah berada di lokasi penelitian, maka yang 

selanjutnya dilakukan adalah berinteraksi dengan responden secara 
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akrab, mencari informasi sejelas dan selengkap mungkin dari 

berbagai sumber dan berusaha memahami makna inti dari informasi 

yang diterima sebagai fenomena yang diamati. 

2. Pengumpulan Data (Loging Data) 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah 

ditetapkan sebelumnya yaitu berdasarkan fokus penelitian. Penelitian 

ini menggunkan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara Mendalam (Indept Interview) 

Menurut Moleong (2006;186) wawancara adalah percakapan 

yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan 

oleh dua buah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

memberikan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. 

Wawancara merupkaan proses pengumpulan data primer dengan 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang 

telah ditetapkan yaitu mahasiswa aktif Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang memilikii KTM plus ATM yang 

masih tercatat menjadi mahasiswa di tahun ajaran 2016/2017 

berkaitan dengan pemanfaatan KTM plus ATM yang mereka 

miliki.  
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3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara menjelaskannya 

kedalam bentuk kalimat yang logis. Sugiyono (2009;244) mengungkapkan 

bahwa analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data 

secara sistematis yang telah di peroleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan lain sebagainya, sehingga mudah dimengerti, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan Moleong 

(2006;287) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mengatur 

ukuran data, mengkelompokannya kedalam sebuah pola, kategori dan satu 

untaian dasar. Kemudian analisa data dilakukan secara bersamaan dengan 

jalannya penelitian, analisa data akan dilakukan melalui tiga kegiatan 

analisa data: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses memilah data yang telah diperoleh 

kedalam konsep tertentu, kategori tertentu, atau kedalam tema 

tertentu. Reduksi data merupakan suatu analisa yang menajamkan, 

menggolongkan dan mengarahkan, bahkan membuang informasi yang 

tidak diperlukan yang tidak sesuai dengan fokus penelitian sehingga 

dengan begitu kesimpulan dapat dibuat. 

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan penulis ketika 

melakukan wawancara dengan responden, banyak informasi yang 
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diperoleh namun tidak berkaitan dengan fokus penelitian, maka dalam 

pereduksian data, hasil wawancara yang tidak mengena pada fokus 

penelitian akan dibuang, untuk selanjutnya diklasifikasikan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Hal kedua dari kegiatan analisa dalam penelitian ini adalah 

penyajian data. Penyajian data yang digunakan pada analisa kualitatif 

adalah dalam bentuk teks naratif (peristiwa-peristiwa yang disajikan 

secara berurutan). Data yang diperoleh dari hasil wawancara 

mendalam dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga dapat 

disajikan kedalam bentuk teks deskriptif. 

3. Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Kegiatan analisa yang ketiga yaitu menarik kesimpulan. Setelah 

kedua proses diatas dilakukan, langkah selanjutnya yaitu menarik 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan masalah 

dan tujuan peneliti berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat.  

 

 

 

 

 


