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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian dan lokasi penelitian 

 

Objek penelitian ini adalah  Organisasi Mahasiswa tingkat Universitas yang 

berlokasi  di Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. 

Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50234, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

3.2 Metode Penelitian  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif-kualitatif, menurut Ardianto (2011:60). Penelitian deskriptif yaitu 

mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung 

terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk 

dicari peranannya, menurut Arikunto (2010:151). Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, 

kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur 

dengan angka, menurut Sulistyo-Basuki (2006:24). Metode pendekatan 

deskriptif-kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa 

faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data 

dengan cara lebih mendalam terhadap objek penelitian.  
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3.3 Informan Penelitian  

 

Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria yaitu menjabat 

sebagai sekretaris Organisasi Mahasiswa yang bertindak sebagai informan 

kunci, informan kunci yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang 

sedang diteliti. Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

maka peneliti menggunakan informan dalam penentuan subyek penelitian. 

Sesuai dengan pendapat Sugiyono, (2015), sampel dalam penelitian kualitatif 

bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau informan, teman 

dan guru dalam penelitian. 

Pada penelitian ini akan diambil informan kunci berjumlah sepuluh orang, 

yaitu sekretaris dari ORMAWA, alasan penulis mengambil informan kunci 

sejumlah sepuluh orang dan memiliki jabatan sekretaris  adalah untuk 

mengetahui secara mendalam masalah yang akan diteliti. Dengan kata lain unit 

sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan 

tabel informan kunci di bawah ini: 
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No Jabatan Nama Lengkap Jenis kelamin 

1 

Sekretaris Senat Mahasiswa 

Fakultas Teknik 

Gabriella Sheily 

Handoko 

Soegijanto 

 

Perempuan 

2 

Sekretaris Senat Mahasiswa 

Fakultas Arsitektur Dan Desain 

Natalia Kristina 

Sugiharto 

Perempuan 

3 

Sekretaris Senat Mahasiswa 

Fakultas Arsitektur Dan Desain 

Novena Perempuan 

4 

Sekretaris Senat Mahasiswa 

Fakultas Teknologi Pertanian 

Sovie Anggraeni Perempuan 

5 

Sekretaris Senat Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Bela Nadiya Perempuan 

6 

UKM Universitas Bulu Tangkis Oei Vanessa 

Ignatia 

Perempuan 

7 

UKM Universitas Tenis Lapangan Yessica Renata 

Christiani. W 

 

Perempuan 

8 

UKM Universitas Soegijapranata 

Debate Society 

Paula Edeltrudis 

Arisina 

Perempuan 

9 

UKM Universitas Bridge  Andi Setiawan 

Ari Suswanto 

Laki-laki 
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10 

UKM Kembangtaru Maria Ivania 

Putri Ferlani 

Perempuan 

    Tabel 3.1 Daftar Informan Kunci 

Sumber : penulis 2020 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

3.4.1 Jenis Dan Sumber Data 

 Jenis dan sumber data yang digunakan data internal dan  data primer, data 

internal yang didapat dari hasil data asli yang menguraikan situasi organisasi 

internal dan  data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan informan kunci penulis memilih sekretaris dikarenakan tugas utama 

mereka yang merupakan aktivitas keluar masuknya keuangan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam Mengumpulkan data yang ingin diperoleh, maka penulis 

menggunakan 3 teknik: 

1. Teknik Wawancara 
 

Wawancara menurut Esterberg (Sugiyono, 2013:231) wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

 Proses wawancara disini termasuk teknik tanya jawab yang dilakukan 

kepada sekretaris ORMAWA yang menjadi informan kunci, yang penulis 

tanyakan berupa aktivitas dari kegiatan ORMAWA yaitu mengenai rencana 
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kegiatan ORMAWA, teknik laporan ORMAWA yang telah dijalankan selama 

ini, tahapan yang dilakukan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban, dan 

legalitas laporan.  Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan wakil 

Rektor Bidang Kemahasiswaan beserta Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Kemahasiswaan yang merupakan bagian dalam pembuatan aturan dan keputusan 

dalam terselenggaranya kegiatan kemahasiswa beserta aturan dalam pengelolaan 

keuangan, dalam hal ini penulis menanyakan mengenai konsep dan sistem serta 

kegiatan kemahasiswaan dan pengelolaan keuangan yang telah diterapkan 

selama ini. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara mendalam 

(Depth Interview). Pertanyaan yang diajukan pada awalnya merupakan 

pertanyaan mengenai job desc dan kegiatan sekretaris, akan tetapi lama-

kelamaan pertanyaan mengarah pada rumusan masalah pertama dan kedua 

sampai pada penggunaan sistem yang akan diterapkan dan juga mengenai 

transparansi dan akuntabilitas yang selama ini dijalankan dan perubahan 

kedepannya dalam membuat laporan pertanggungjawaban dengan benar. Penulis 

membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam proses wawancara supaya lebih 

mendalam, kritis, dan kredibel. Proses wawancara, media yang digunakan, 

penentuan waktu, penentuan jadwal, sepenuhnya didiskusikan bersama sehingga 

waktu bisa digunakan lebih leluasa antara penulis dan informan. Kegiatan 

wawancara dilakukan menggunakan media daring berupa Google Meet dan 

dilakukan secara personal setiap informan agar informasi yang didapatkan lebih 

mendalam, dan saya menggunakan 4 informan dalam wawancara yaitu 2 
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Sekretaris dan 2 Bendahara, yang merupakan sekretaris dan bendahara dari 

berbagai organisasi di Universitas Katolik Soegijapranata, dan juga penulis 

melakukan wawancara dengan wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemahasiswaan, sebagai berikut: 

 

a) Wawancara dengan Kadek Gita Ayu Devaki dilakukan pada tanggal 

18 Oktober 2020 (di Google Meet tercantum 17 Oktober 

dikarenakan pembuatan  Google meet satu hari sebelumnya) hari 

Minggu Pukul 09:00 AM. Gita merupakan sekretaris Senat 

Mahasiswa Universitas di Universitas Katolik Soegijapranata 

Periode 2019/2020.  

b) Wawancara dengan Evelin Oktaviani  Wijaya dilakukan pada 

tanggal 21 November 2020 hari Sabtu Pukul 05:00 PM. Evelin 

merupakan bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis  di Universitas Katolik Soegijapranata Periode 2019/2020. 

c) Wawancara dengan Katharine Nikita Hutapea  dilakukan pada 

tanggal  12 November 2020 hari Kamis Pukul 05:00 PM. Evelin 

merupakan bendahara Gratia Choir  di Universitas Katolik 

Soegijapranata Periode 2019/2020. 

d) Wawancara dengan Yolanda  dilakukan pada tanggal  11 November 

2020 hari Rabu Pukul 05:00 PM. Evelin merupakan Sekretaris 

Indonesia Marketing Association di Universitas Katolik 

Soegijapranata Periode 2019/2020. 
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e) Wawancara dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. V. 

Kristina Ananingsih. M. Sc pada tanggal 11 maret 2021 pada hari 

kamis pukul 10.00AM. 

f) Wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemahasiswaan 

Andreas, S. T pada tanggal 11 maret 2021 pada hari kamis pukul 

10.00AM.. 

 

2. Teknik Observasi 
 

Observasi lapangan adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, 

dengan panca indra yang dimiliki. Selain dengan membaca koran, 

mendengarkan radio, menonton televisi atau berbicara dengan orang lain, 

kegiatan observasi merupakan salah satu kegiatan untuk memahami 

lingkungan (Ardianto, 2011:179). 

Dalam memahami dan mengamati lingkungan penulis melakukan 

pengamatan dari bulan september 2018-september 2019 di Universitas 

Katolik Soegijapranata. Observasi yang penulis lakukan pada aktivitas 

kegiatan ORMAWA, rencana kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, 

selanjutnya pada saat pengumpulan dana/sumber dana, dan pada saat proses 

pencatatan dana yang dikeluarkan. Observasi ini menggunakan pengamatan 

dengan cara terjun langsung ke lapangan selama 1 tahun dimulai dari 

Agustus 2018-Agustus 2019, Periode 2018/2019, dimana penulis 

mengamati kegiatan setiap ORMAWA dari Senat Mahasiswa Universitas & 
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Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas & Fakultas, Unit 

Kegiatan Mahasiswa Universitas & Fakultas  

 

NO Tanggal 

Observasi 

Keterangan Obyek Hasil Observasi 

1 13 Agustus 

2018 

Penelitian 

Pertama 

Anggota Organisasi 

Mahasiswa 

Kondisi Aktivitas 

Pemilihan dan 

Pembentukan 

Keanggotaan Panitia 

2 10 

September 

2018 

Penelitian 

Kedua 

Penyusunan 

Rencana Kegiatan 

Tahunan (RKT) 

Kondisi dan 

Aktuvitas 

Pembuatan RKT  

3. 22 Oktober 

2018 

Penelitian 

Ketiga 

Malam Keakraban 

Kegiatan Mahasiswa 

Kondisi dan aktivitas 

dari ketua sampai 

anggota di dalam 

suatu Organisasi 

4. 5 

November 

2018 

Penelitian 

Keempat 

Membuat Laporan 

Proposal  

Melihat secara detail 

dalam pembuatan 

laporan proposal dan 

bagaimana mereka 

membuat estimasi 

dana kemahasiswaan 



58 
 

yang akan cair ketika 

proposal disetujui 

5 14 Maret 

2019 

Penelitian 

Kelima 

Pembuatan susunan 

acara dan juga 

penyelenggaraan 

acara yang akan 

dilaksanakan dalam 

beberapa bulan 

kedepan  

Hasil dari rapat 

pembuatan susunan 

acara berupa 

penyelenggaran apa 

yang akan 

dilaksanakan di 

setiap RKT dalams 

sebuah organisasi 

6 8 April 

2019 

Penelitian 

Keenam 

Mengumpulkan 

Dana Mahasiswa, 

anggota, sponsorship 

dan Danusan (Dana 

Usaha) 

Kondisi dan 

Aktivitas kegiatan 

dalam 

mengumpulkan 

DANA ORMAWA 

7 20 

September 

2019 

Penelitian 

Ketujuh 

Waktu Pelaksanaan 

Acara 

Melihat ORMAWA 

yang sedang 

melangsungkan 

acara kegiatannya 

8 4 Oktober 

2019 

Penelitian 

Kedelapan 

Proses Pengumpulan 

Laporan 

Pertanggungjawaban 

(LPJ) 

Kondisi dan 

Aktivitas kegiatan 

pengumpulan 

Laporan 
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Pertanggungjawaban 

ORMAWA 

 

Tabel 3.2  Daftar Kegiatan Observasi 

(Sumber : Data Internal diolah Tahun 2020) 

 

3. Teknik Dokumentasi 
 

Dokumentasi disini merupakan teknik pengumpulan data melalui 

laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat dalam bentuk hard file, 

melalui laporan pertanggungjawaban ini saya dapat melihat cara setiap 

ORMAWA dalam memberikan laporan pertanggungjawaban dan juga 

sistematika pelaporan yang selama ini telah diterapkan. Teknik ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, semua 

dokumentasi diambil sejak penulis melakukan observasi lapangan hingga 

pelaksanaan penelitian itu sendiri. 

                              

Gambar 3.1  Cover Laporan Pertanggungjawaban Periode 2019/2020 

(Sumber : Data Primer Tahun 2020) 
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3.6 Uji Keabsahan Data 

 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. 

Penulis menggunakan uji kepercayaan (uji credibility) terhadap hasil penelitian. 

Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan absah atau tidaknya suatu 

temuan atau data yang dilaporkan penulis dengan apa yang terjadi 

sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan 

data terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check  

(Sugiyono, 2016:121). 

a) Perpanjangan Pengamatan 

Penulis kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk 

mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru. 

b) Ketekunan  

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, penulis 

dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar 

atau salah 

c) Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Analisis triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi 

sumber yaitu dengan cara membandingkan/meninjau kembali tingkat 
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, 

dalam hal ini membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara. 

d) Menggunakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis 

kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh 

pemberi data. Apabila data ditemukan disepakati oleh para pemberi data 

maka data disebut valid, sehingga data akan semakin kredibel/dipercaya, 

maka penulis perlu melakukan diskusi dengan pemberi data agar penafsiran 

akan data yang diperoleh dapat disepakati. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2016:91) Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penulis akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. Miles huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu: data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification . 
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Gambar 3.6 Analisis Data Kualitatif Menurut Miles And Huberman (1984) 

Sumber : Sugiyono 2016 

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan 

dicatat dan diteliti secara rinci, kemudian data direduksi. Dalam mereduksi data, 

setiap penulis akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari 

penelitian kualitatif adalah temuan, dan kemudian melakukan pemilihan hal-hal 

pokok yang memfokuskan pada hal yang penting sehingga data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah penulis melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya adalah melakukan penyajian 

data (data display) kedalam pola –pola tertentu, seperti uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, yang digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif  ini adalah teks yang bersifat naratif. 

Setelah melakukan penyajian data, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan 

dimana kesimpulan tersebut diverifikasi selama proses penelitian. 

Pengumpulan 

Data 
Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan 
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