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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan semenjak diterimanya usulan mengenai penelitian 

ini yaitu pada 27 juni – 3 Agustus 2018. Yang berlokasi dan bertempat di Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Univiersitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fokusnya adalah penggambaran 

secara menyeluruh tentang bentuk,fungsi dan ungkapan larangan. Menurut Djam’an 

Satori dan Aan Komariah pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian 

yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan 

secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulaan data dan 

analisis data yang revelan diperoleh dari situasi alamiah.
66

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi 

angkatan 2014. Objek pada penelitian ini adalah faktor dominan yang menjadi 

pertimbangan keputusan mahasiswa dalam memilih program konsentrasi.  

 

 

                                                           
66

Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 

2011, hal. 25 



 
 

50 

D. Informan Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil 

kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditrasferkan ketempat lain pada 

situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai 

narasumber atau partisipan, atau informan penelitian
67

. Informan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi yang berjumlah 59 orang mahasiswa.  

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup.
68

 

Kueisioner yang diberikan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan mahasiswa dalam memilih program konsentrasi pada Prodi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska Riau. 

Kriteria penskoran pada angket ini mengunakan skala likert dengan 

alternatif  jawaban.  
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Tabel III.1 

Kriteria Penskoran 

   

No  Alternatif Jawaban Skor  

1 Sangat Setuju (SS) 4 

2 Setuju (S) 3 

3 Kurang Setuju (KS) 2 

4 Tidak Setuju (TS) 1 

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah tekhnik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

tanya jawab (dialog) langsung dengan responden dan informan berdasarkan 

pedoman wawancara untuk mengetahui lebih jelas mengenai masalah-masalah 

yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan sebagai penunjang dalam proses 

pengumpulan informasi secara mendalam. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganilisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik.  Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-

data diantaranya foto, jumlah mahasiswa, nama mahasiswa, sejarah program studi, 

visi dan misi program studi pendidikan ekonomi Uin Suska Riau. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data 

dalam suatu penelitian, dapat juga berupa koesioner. 
69

 Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan pada lembar angket dan kisi-kisi 
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pertanyaan dalam pedoman wawancara yang akan disebarkan kepada mahasiswa 

program studi pendidikan ekonomi angkatan 2014.  

Skala pengukuran pada instrumen angket dalam penelitian ini yaitu 

mengunakan skala likert. Skala pengukuran sendiri merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada 

dalam alat ukur sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif. 
70

 Pengukuran skla likert yaitu skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. 
71

 Skala likert dengan alternatif jawaban sebanyak empat 

jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), dan  tidak setuju 

(TS).  

Dalam penentuan skor dilakukan dengan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator tersebut dijadikan titik tolak 

dalam menyusun item-item yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan.
72

 

Setiap jawaban akan dihubungkan dengan bentuk pernyataan dari respon yang 

diungkapkan dengan kata-kata berikut  

 

 

 

 

 

\ 

 

                                                           
70

Sugiono , Op.cit,hlm.133 
71

Ibid, hlm.172 
72

Sugiono ,Op.cit, hlm.134 



 
 

53 

Tabel III.3 

Instrumen Penelitian 

 

Variabel  Indikator  Konsep Operasional Items 

Fkator-faktor yang 

mempengaruhi 

keputusan 

mahasiswa dalam 

memilih program 

konsentrasi 

Kognitif  Mahasiswa memilih program 

konsentrasi berdasarkan kemampuan 

yang dimiliki 

1 

Mahasiswa memilih program 

konsentrasi berdasarkan latar  

belakang pendidikan sebelumnya 

2 

Mahasiswa memilih program 

konsentrasi berdasarkan  pemahaman 

yang dimiliki 

3 

Saya mengetahui manfaat program 

konsentrasi yang saya pilih untuk 

pengembangan ilmu dan karir saya 

4 

Sikap  Keyakinan mahasiswa terhadap 

program konsentrasi yang dipilih 
5 

Perasaan mahasiswa terhadap 

program konsentrasi yang dipilih 
6 

Motif  Dorongan Pekerjaan yang 

diharapkan oleh mahasiswa dengan 

program konsentrasi yang dipilih 

7 

Dorongan untuk mempelajari ilmu 

yang terfokus pada konsentrasi yang 

dipilih oleh mahasiswa 

8 

Dorongan untuk menjadi guru yang 

terfokus pada bidang konsentrasi 

yang dipilih  mahasiswa 

9 

Kelompok 

teman sebaya  

Saran yang diberikan teman 

membuat saya lebih berani 

mengambil keputusan dalam 

memilih program konsentrasi  

10 

Ajakan dari teman membuat saya 

mengambil keputusan memilih 

program konsentrasi ini 

11 

Keputusan saya memilih program 

konsentrasi ini karena ingin selalu 

bersam dengan teman-teman 

12 

Orang Tua Saya berkomunikasi dengan orang 

tua sebelum memutuskan memilih 

program konsentrasi 

13 

Orang tua mendukung keputusan 

saya dalam memilih program 

konsentrasi 

14 

Keputusan saya memilih program 

konsentrasi karena ada nya harapan 

orang tua 

15 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu:  

a. Menjumlahkan skor jawaban responden 

b. Membuat persentase 

c. Mengkategorikan hasil persentase.  

d. Pengkategorian dikelompokkan menjadi 5kategori yaitu: sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, sangat rendah.  

Dengan Rumus 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P  : Angka Persentase 

F  : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 

N  : Number of Cases (Jumlah Frekuensi)
73

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi kriteria 

sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/ sangat tinggi. 

b. 61% - 80% dikategorikan baik/ tinggi. 

c. 42% - 60% dikategorikan cukup baik/ sedang. 

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik/ rendah. 

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik/ sangat rendah
74
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