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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unika Soegijapranata angkatan tahun 2014 dengan jumlah 

mahasiswa sebanyak 312 mahasiswa. Mahasiswa angkatan tahun 2014 

dipilih karena dianggap memiliki bekal ilmu, pengalaman dan kesempatan 

untuk mengasah kepemimpinan yang cukup. Lokasi penelitian  di Progam 

Studi Manajemen  Fakultas Ekonomi dan Bisnis terletak di jalan 

 Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur kota Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010:115) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan terlebih dahulu 

agar peneliti dapat langsung mengumpulkan data dan informasi yang 

diperlukan di lapangan sebanyak mungkin dan sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2014 

sebnayak 312 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik random sampling. Menurut 
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sugiyono (2010:118) random sampling adalah pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi tersebut. 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 mahasiswa. 

Jumlah sampel 76 tersebut dihitung menggunakan rumus Slovin : 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 

= 
312

1+312(0.102)
 

= 76 mahasiswa 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan penelitian ini, diperoleh langsung dari 

obyek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder  dan  primer. Data sekunder  menurut Sugiyono 

(2010:402) adklalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh 

dari Biro Administrasi Akademik (BAA). Data primer menurut 

Sugiyono (2010:402) adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Data primer  penelitian ini diperoleh 

secara langsung dengan membagi kuesioner atau daftar pertanyaan 

kepada mahasiswa. 

 

 

Keterangan 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e : batas toleransi 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode 

kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Proses 

penyusunan kuesioner dilakukan dengan melihat landasan teori  

sebagai indikator dan dikembangkan menjadi pertanyaan. 

3.5 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2010:132), skala likert berhubungan dengan sikap 

seseorang atau sekelompok terhadap sesuatu tentang fenomena sosial. 

Adapun skala Likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sangat Setuju (SS) = 5 

2. Setuju (ST) = 4 

3. Netral (N) = 3 

4. Tidak Setuju (TS) = 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menunjukan 

deskripsi atau gambaran data responden atas beberapa pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner yang digunakan untuk membantu dalam 
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analisis kuantitatif. Analisis deskriptif dihitung menggunakan 

rentang skala (Sugiyono, 2010:206) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

RS = 
𝑆𝐾𝑂𝑅 𝑇𝐸𝑅𝑇𝐼𝑁𝐺𝐺𝐼−𝑆𝐾𝑂𝑅 𝑇𝐸𝑅𝐸𝑁𝐷𝐴𝐻

𝐽𝑈𝑀𝐿𝐴𝐻 𝐽𝐴𝑊𝐴𝐵𝐴𝑁
 

= 
5−1

2
 

= 2 

Tabel 3.1  Rentang skala 

SKALA KATEGORI 

1,00-3,00 RENDAH 

3,01-5,00 TINGGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


