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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

yang berada di Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1, Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, 

Banyumanik, Kota Semarang. Dan objek penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa aktif jurusan Manajemen angkatan 2016 dan 2017 di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  

3. 2. Populasi dan Sampel 

 

Menurut Sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang.  

 

Menurut Sugiyono (2015:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Purposive. 

Menggunakan Sampling Purposivekarena sampel sumber data yang digunakan 

oleh peneliti adalah mahasiswa manajemen dari angkatan 2016 dan 2017 

dengan pertimbangan mahasiswa manajemen angkatan 2016 dan 2017 masih 

di masa-masa aktifdalam kegiatan pembelajaran saat ini dan memiliki 

pengalaman yang lebih lama. Angkatan 2018 dan 2015 tidak dilibatkan dalam 

penelitian ini karena mahasiswa manajemen angkatan 2018 masih 

menjalankan perkuliahan satu semester sehingga belum mengetahui secara 

mendalam mengenai peraturan-peraturan di Fakultas dan angkatan 2015 sudah 
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banyak mahasiswa yang mengambil skripsi sehingga dalam hal teknis 

penelitian ini akan sulit dilakukan karena mahasiswa angkatan 2015 akan sulit 

untuk ditemui. Pada awalnya peneliti berencana menggunakan 100 responden 

yang terlibat di dalam penelitian ini, namun karena dalam proses pengumpulan 

data melalui e-questioner yang disebarkan mulai pada hari Sabtu, 26 Januari 

hingga Sabtu, 2 Februari 2019 melalui grup besar angkatan 2016 dan 2017 

mahasiswa manajemen dan melalui personal chat pada media sosial LINE : 

Free Calls & Messagehanya 55 responden yang bersedia untuk terlibat. Selain 

itu pada tanggal penyebaran e-questioner ini juga bertepatan dengan jadwal 

libur kuliah.  

3. 3. Metode Pengumpulan Data 

 

3. 3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2015:225) data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data dan data sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

 

3. 3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini ada dua metode yang digunakan yaitu : 

a. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2015:142) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Pada penelitian ini, metode yang 

akan digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan e-

questioner melalui Google Forms karena mudah diakses dan 

diolah oleh peneliti. Kuesioner ini memuat seputar pernyataan 

mengenai tingkat kedisiplinan dan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen.E-

questionerakan disebarkan melalui grup besar angkatan 2016 

dan 2017 mahasiswa manajemen dan melalui personal chat 

pada media sosial LINE : Free Calls & Message.  

 

b. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2015:142) wawancara merupakan 

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 respondennya 

sedikit / kecil. Untuk memperkuat latar belakang permasalahan 

dari penelitian ini, peneliti melakukan pra survei dengan 

melakukan wawancara dengan enam mahasiswa manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Selain itu peneliti juga akan 

melakukan wawancara untuk mendukung pengolahan data 

dengan 10 responden mahasiswa manajemen angkatan 2016 

dan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Wawancara dilakukan melalui voice 

noteLINE : Free Calls & Message karena sedang tidak ada 

kegiatan perkuliahan hingga bulan Maret sehingga peneliti 

tidak bisa melakukan wawancara secara langsung dengan 

mahasiswa di Universitas. 

 

c. Observasi  

Menurut Sugiyono (2015:145) observasi merupakan teknik 

pengumpulan data apabila penelitian berkenaan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Pengumpulan data 

akan dilakukan dengan mengamati permasalahan yang masih 
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terjadi dengan mengamati kegiatan perkuliahan di kelas dan 

mengamati perilaku mahasiswa di luar kelas serta mengambil 

foto-foto untuk mendukung pengamatan yang 

dilakukan.Observasi dilakukan pada hari Senin, 4 Maret 2019 

hingga Rabu, 13 Maret 2019. 

3. 4. Analisis Data 

Skala pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

Guttman. Karena dalam penelitian ini dibutuhkan jawaban yang tegas 

terhadap suatu permasalahan. Jadi dalam skala Guttman ada dua interval yaitu 

Pernah atau Tidak Pernah dan atau Ya atau Tidak.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif melalui persentase. Menurut Sugiyono (2015:147) statistik 

deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. 

Kategori Tingkat Kedisiplinan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kedisiplinan Mahasiswa Manajemen : 

1. Kategori Tingkat Kedisiplinan 

Rentang Skala Tingkat Kedisiplinan Keterangan 

66%-100% Disiplin Tinggi 

 

Yang menyatakan “Ya” atau tidak 

melakukan pelanggaran terhadap 

peraturan dan tata tertib yang ditetapkan 

oleh Fakultas seperti datang tepat waktu 

dengan batas keterlambatan maksimal 

15 menit, memenuhi 75% kehadiran, 

mengenakan baju berkerah dan tidak 

diperbolehkan mengenakan sandal, tidak 

33%-66% Disiplin Sedang 

0%-33% Disiplin Rendah 
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merokok di dalam gedung, membuang 

sampah pada tempatnya dan lain-

lainnya. 

 

2. Kategori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Rentang Skala Pengaruh 

Kedisiplinan 
Keterangan 

66%-100% Mempengaruhi 

 

Yang menyatakan “Ya” terhadap setiap 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan seperti pengaruh 

keteladanan dosen, nilai atau 

penghargaan, aturan yang dijadikan 

pegangan, keberanian dosen, 

pengawasan dosen, perhatian  kepada 

mahasiswa dan kebiasaan yang 

menegakkan kedisiplinan mahasiswa 

manajemen. 

33%-66% 
Sedikit 

Mempengaruhi 

0%-33% Tidak Mempengaruhi 
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Rumus untuk mencari rata-rata setiap indikator tingkat kedisiplinan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen : 

Indikator / Faktor A = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑌𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛
 

Indikator / Faktor A = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛
 

 

Presentase rata-rata setiap indikator tingkat kedisiplinan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen : 

Presentase rata-rata indikator / faktor A = 

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
𝑥 100% 

Misalnya : Indikator Aturan Waktu = 
22+37+49

3
= 36

36

55  
 𝑥 100% = 65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


