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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Sebelum melakukan penelitian, maka harus terlebih dahulu ditentukan lokasi 

serta waktu yang dibutuhkan dalam penelitian hal ini untuk mengetahui batasan-

batasan yang diteliti agar tidak melebar kepada hal-hal yang bukan menjadi tujuan 

dari penelitian ini. Untuk lokasi pada penelitian ini adalah di Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau bertempat di JL. H.R. Soebrantas No.155 KM. 15 Simpang 

Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-7046522. 

Sedangkan untuk rentang waktu dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 

sejak diterimanya judul penelitian ini sampai 6 (enam) bulan ke depannya, yaitu 

mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan Februari 2016. 

3.2. Jenis dan sumber data 

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan 

sumber data dalam penelitian ini adalah : 

3.2.1.Data Primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dengan cara 

menyebarkan Quisioner dan Observasi serta wawancara langsung kepada 

responden yang terpilih. 

3.2.2.Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dalam bentuk laporan, catatan 

dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini, serta melalui studi 

kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku yang relevan serta 

literatur lainnya. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian 

maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

3.3.1 Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan 

daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan pada 

responden. Khususnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang penulis jadikan sampel. 

3.3.2 Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang 

terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi, 

mengenai penggunaan IRAISE. 

3.3.3 Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya 

jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dan berhadapan 

langsung dengan informan atau key informan yang dianggap mengerti 

mengenai permasalahan yang diteliti. 

3.3.4 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya, sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang 

diperlukan. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2011 : 90), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau sebanyak 26.103 orang yang kemudian dijadikan sampel. 

3.4.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menggambarkan sifat dari 

populasi yang bersangkutan sehingga mempermudah proses pengumpulan data yang 

tetap memperhatikan karakteristik yang dimiliki. Sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011 : 91). Untuk 

menentukan besarnya jumlah responden, peneliti menggunakan rumus Slovin yaitu 

sebagai berikut ( Umar Husein, 2008 : 78 ) yaitu sebagai berikut : 

n = N 

      1 + N.e
2 

Keterangan : 

N = Populasi 

n  = Sampel 

e  = Tingkat kesalahan penarikan sampel 10% dan tingkat kepercayaan  90% 

Jumlah mahasiswa UIN SUSKA RIAU yaitu 26.103 orang. Sehingga 

berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka jumlah sampel yaitu : 
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n = 99,618364  

n =  99,61 

n = 100 orang 

 

Berdasarkan rumus slovin diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 99,61 orang dan digenapkan menjadi 100 orang dari 26.103 mahasiswa UIN 

SUSKA RIAU. Adapun jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel III.1. Jumlah Populasi dan Sampel 

No  Jenis Populasi Jumlah Populasi Sampel 

1 Tarbiyah & Keguruan 6.428 25 

2 Syariah & Hukum 3.861 15 

3 Ushuluddin    560 2 

4 Dakwah & Komunikasi 2.691 10 

5 Sains & Teknologi 4.544 17 

6 Psikologi  1.283 5 

7 Ekonomi & Ilmu Sosial 5.101 20 

8 Pertanian & Peternakan 1.635 6 

Jumlah 26.103 100 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2017 
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 Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik cluster sampling  

yaitu teknik pengambilan sampel dimana pilihan mengacu kepada kelompok bukan 

pada individu. 

         Ni 

Fi = 

         N 

Kemudian didapat ni = fi x n 

Keterangan: 

Fi = sampling fraction cluster 

Ni = banyaknya individu yang ada dalam cluster 

N  = Banyaknya populasi seluruh nya 

n   = Banyaknya anggota yang dimasukkan sampel 

ni  = Banyaknya anggota yang dimasukkan menjadi sub sampel 

 

Sedangkan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan, peneliti 

menjadikan Kepala PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data), staf C3 

PTIPD, Kasubbag Akademik Informasi, dosen dan mahasiswa sebagai key informan 

dalam penelitian ini. 

3.5. Metode Analisisa Data 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode dimana data yang 

diperoleh disusun, kemudian diinterpretasikan sehingga memberi keterangan terhadap 

permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal. Untuk menganalisa 

data–data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan khusunya dari penyebaran 

angket atau kuesioner akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut dengan 

analisa tabel frekuensi. 
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Analisa tabel tunggal ini dimaksudkan untuk memperinci data-data sekaligus 

menyajikan persentase dari masing-masing jawaban responden sehingga akan dapat 

diketahui data yang paling dominan atau yang paling besar persentasenya. 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka 

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan 

jenisnya, dan diberi nilai presentase, disajikan dalam bentuk tabel dengan rumus 

presentasenya menggunakan rumus sebagai berikut : 

          F  

P =           x 100% 

 

          N 

 

Keterangan : 

 

P= Persentase  

F= Frekuensi  

N= Populasi 

Angka persentase tersebut di interpretasikan indikator dengan klasifikasi 

persentase. Tersebut adalah: 

1. Baik, bila angka presentase mencapai 76%-s/d 100% 

2. Cukup baik, bila angka presentase mencapai 56%-s-d 75% 

3. Kurang baik, bila angka presentase dibawah 40%-s/d 55% 

4. 40% kebawah tergolong tidak baik (suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian). 

 


