
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2003:11) jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel

satu dengan variabel yang lainnya. Atau disebut juga penelitian yang

menghasilkan data  berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati.

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Social Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sedangkan waktu penelitian dimulai dari

Oktober 2013 sampai dengan Mei 2014 .

3.3 Jenis Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada

untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap

(Prasetyo Irawan, 2004:84-87).Untuk membantu penulis dalam melakukan

penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:
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1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh lansung dari lapangan

atau dari masyarakat (Soemitro, 2000:10) Untuk mendapatkan data primer

tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan :

a. Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi

mengopservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.

(Arikunto, 2002,:133).

b. Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara member seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2003:162)

c. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya lansung

dengan yang diwawancarai ( Soemitro, 200:57)

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari bahan-bahan

pustakaan (Soemitro, 2000:10). Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh

dengan cara:

a. Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara

menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada

untuk mencari konsei-konsep, teori-teori yang berhubungan erat dengan

permasalahan.(Soemitro, 2000:98)



45

b. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan,transip, buku dan surat kabar.

(Arikunto, 2002:236).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang

disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan cara:

1. Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi

mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.

(Arikunto,2002 :133), yang mana penulis lanngsung turun kelapangan untuk

melihat secara langsung terhadap Pelaksanaan Kode Etik Pada Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau, dengan menggunakan lembaran observasi yang telah

dipersiapkan.Dan penelitian ini digunakan apabila berkenaan dengan perilaku

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila respondenyang diamati

tidak terlalu besar.

2. Penyebaran Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan

daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden,

khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu.

Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
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yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong,2002 :135), yaitu

yang mana peneliti mengadakan Tanya jawab langsung kepada pihak fakultas

yang sangat mengetahui tentang pelaksanaan kode etik mahasiswa yaitu

Peembantu Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan 1orang dosen ,

dan 1 orang lagi pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial untuk

memperoleh keterangan-keterangan yang belum jelas tentang Pelaksanaan

Kode Etik Pada Mahasiswa  Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3.5 Populasi dan Sampel

3.51. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan obyek yang akan diteliti.

Menurut sugiyono (2004:54) populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek

(satuan-satuan atau individu-individu) yang karekteristiknya hendak diduga.

Populasi didefinisikan oleh Sugiyono (2004:55) sebagai wilayah generalisasi dan

karekteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau yang berjumlah 5.053 orang.

3.5.2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh

populasi tersebut.bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin pelajari semua

yang ada pada pupulasi, misalnya keterbatasan tenaga, dana, waktu, maka peneliti
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dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dan sampel yang

diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili).Melihat

jumlah populasi yang lebih 100 orangyang berjumlah 5.053Orang, maka yang

mewakili sampel dari penelitian ini adalah sebahagian dari Mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

dengan jumlah 98 orang, dengan menggunakan Rumus Slovin yaitu:

n = N1 + ( )
Keterangan Rumus:

n =  Sampel

N            =  Populasi

E            =  Eror

n =
.. ( )

=
.. ( , )

=
.. . ,

=
. ,

=
.,

n =98 orang
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Dan dalam tekhnik pengambilan sampel,penulis menggunakan tekhnik

Sampling Insidental yang mana tekhnik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan,yaitu siapa saja secara kebetulan / incidental bertemu dengan peneliti

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu

cocok sebagai sumber data.( Sugiyono,2010 : 96 ).

3.6 Analisa Data

Analisis data adalah proses penyusunan agar dapat ditafsirkan sesuai

dengan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka untuk

pengelolaan penulis menggunakan metode kualitatif,dengan penelitian deskriptif

yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai

Persepsi Pelaksanaan Kode Etik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Social Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berdasarkan kenyataan

di lapangandan hasilnya akan dilihat dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan

penjelasan.

Menurut Sugiyono (2007:11) data kualitatif adalah data yang dinyatakan

dalam bentuk kalimat, kata dan gambar. Sedangkan penelitian deskriptif adalah

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel lain.

Pada teknik pengumpulan data melalui angket, penulis menggunakan skala

Likert, (Sugiyono,2010:107)Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial.dengan skala Likert maka variable
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yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable, kemudian indicator

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Jawaban setiap instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai

gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, yang dapat berupa kata-kata

antara lain: Sangat Setuju, Setuju, Ragu-Ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak

Setuju. Selalu, Sering, Kadang-Kadang,dan Tidak Pernah. Sangat Positif, Positif,

Negatif, dan Sangat Negatif. Sangat Baik, Baik, Tidak Baik dan Sangat Tidak

Baik.(Sugiyono,2010:107)

Jadi didalam teknik pengumpulan data melalui angket penulis

menggunakan skala likert dengan menggunakan kata-kata:

Sangat  sering              diberi skor   5

Sering                          diberi skor   4

Kadang-Kadang            diberi skor  3

Tidak Pernah                 diberi skor  2

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan,maka data

informasi yang diperoleh akan dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan

jenisnya, diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian dengan

rumus persentasenya sebagai berikut:

P = × %
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi


