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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini subjeknya adalah mahasiswa. Sedangkan lokasinya ada 

di Unika Soegijapranata, Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tentu yang ditetapkan (Sugiyono, 

2009:80). Populasi yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa di 

Unika Soegijapranata, Semarang. 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2009 : 61) adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel adalah proses 

memilih sejumlah elemen dari populasi target sehingga dengan berdasarkan 

analisis terhadap sample yang memiliki karakteristik tertentu, akan dapat 

ditarik kesimpulan umum (generalisasi) terhadap populasi. Berdasarkan 

tujuan survai maka populasi target dapat ditentukan. Sampel yang diambil 
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dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis dari  

Unika Soegijapranata di kota Semarang. Jumlahnya 20 orang responden.  

 

3.3. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan sekunder: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. 

Data primer yang akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu data 

mengenai persepsi responden mengenai sistem e-learning terhadap 

sistem pembelajaran di universitas. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber publikasi 

lain seperti buku, jurnal, literatur.  Data sekunder pada penelitian ini 

adalah tentang teori yang relevan dan jurnal penelitian terdahulu. 

Jenis data yang digunakan adalah: 

Data kualitatif: merupakan data yang berasal dari bahasa verbal atau 

kata-kata yang berasal dari teori dan jurnal. Data kualitatif pada 

penelitian ini adalah hasil analisis dari tanggapan responden 

mengenai variabel penelitian. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan 

wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan. Pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertulis dalam suatu daftar 

pertanyaan yang ditujukan untuk memperoleh data yang lebih otentik. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

 Setelah menyelesaikan tahap pemilihan dan pengumpulan data, 

diperlukan analisis data. Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data. 

Peneliti tidak menggunakan bantuan SPSS dalam menganalisis data, karena 

data yang diperoleh peneliti yaitu data kualitatif, bukan data kuantitaf. Namun 

penulis melakukan analisis dengan bantuan Microsoft excel untuk mengetahui 

jumlah mahasiswa serta sejumlah yang menjawab “ya” dan “tidak. Teknik yang 

dipakai oleh peneliti yaitu:  

1. Teknik reduksi 

Teknik reduksi dimulai dengan menjelaskan, memilih hal-hal yang penting 

dan fokus pada hal-hal yang pokok mengenai isi dari data yang berasal dari 

lapangan. Data yang sudah direduksi bisa memberikan gambaran yang jelas 

mengenai hasil pengamatan. 
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Disini peneliti bisa melakukan pemilihan terhadap data yang mau diberi kode, 

yang mau dibuang, yang merupakan ringkasan dan cerita yang sedang 

berkembang. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak digunakan dan 

menggolongkan data secara sedemikian rupa yang berguna untuk memperoleh 

kesimpulan akhir yang dapat ditarik dan diverifikasi.  

2. Display Data  

Teknik analisis data yang ke dua yaitu display data. Pada tahap ini peneliti 

akan menampilkan data secara sederhana berbentuk kata-kata, kalimat, tabel 

ataupun matrik yang tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam 

mengambil keputusan. 

3. Verifikasi dan Simpulan  

Proses pengumpulan data memerlukan waktu yang cukup lama. Pada saat 

proses pengumpulan data, peneliti harus membuat kesimpulan terlebih dahulu. 

Setelah proses pengumpulan data selesai, penulis melakukan pengecekan 

(diverifikasi) lagi antara kesimpulan yang sudah dibuat terlebih dahulu dengan 

catatan yang semua data yang sudah terkumpul sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang lebih matang.   

Kesimpulan merupakan inti dari penemuan penelitian yang menunjukan 

pendapat-pendapat terakhir yang sesuai dengan penjelasan-penjelasan 
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sebelumnya. Kesimpulan harus sesuai dengan kenyataan penelitian, tujuan 

penelitian, dan penemuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


