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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif. Menurut Sugiono (2003:11) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

digunakan untuk mengetahui ini variabel mandiri baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat membuat perbandingan atau menghubungkan antara

variabel satu dengan variabel yang lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitan

Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. H.R Soebrantas No.55 Km. 18

Simpang Baru Panam. Dengan alasan utama pemilihan lokasi ini dikarenakan

peneliti merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dan waktu

penelitian dilaksanakan pada januari tahun 2014.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian perorangan,

kelompok, organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
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permasalahan penelitian berupa informasi tentang Badan Pembinaan

Keagamaan (BPK) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

2. Data sekunder

Yaitu data-data dimana penulis memperoleh informasi, keterangan-

keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait yang

berkenaan dengan penelitian antara lain:

1. Data mahasiswa/I yang mengikuti ujian BPK

2. Data mahasiswa yang lulus dan tidak lulus ujian BPK

3. Data jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

4. Ruang lingkup Ujian BPK

5. Data-data yang menyangkut BPK.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penyebaran Kuisioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab. Responden yang dimaksud didalam penelitian ini

adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan ilmu sosial.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data

dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap
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sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang telah disediakan.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

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 (Sugiyono : 2003 :90). Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i fakultas ekonomi dan ilmu sosial

yang berjumlah 3.654 orang, Rincian dari populasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.1 : Jumlah Populasi Penelitian

No. Jurusan
Program

Studi
Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Manajemen

Akutansi

Administrasi Negara

MP

Akutansi

Perpajakan

S1

S1

S1

D3

D3

D3

1.018

1.048

943

215

218

212

Jumlah 3.654

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Oktober 2012
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3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono : 91). Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis

menentukan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Rumus Slovin

(Husein Umar : 78) yaitu sebagai berikut :

= 1 + . ( )
Penjelasan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persentase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih

dapat diinginkan sekitar 10 %

= 3.6541 + 3.654 (10% )
= 3.6541 + 3.654 (0.1 )
= 3.6541 + 3.654 (0.01)
= 3.6541 + 36.54
= 3.65437.54 = 97.336
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Jadi, sampel yang diambil dari populasi sebanyak 97,336 orang. Menurut

Usman (2006:11) jika pecahan yang akan dibulatkan itu lebih dari 0,05 maka

pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1 dan jika kurang dari 0,05  maka pecahan

tersebut menjadi 0. Dengan demikian maka jumlah sampel yang penulis ambil

dari populasi sebanyak 97 orang dari mahasiswa/mahasiswi fakultas ekonomi dan

ilmu sosial dengan menggunakan teknik penyabaran insidental (sugiono:2003: 96)

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dan angket disebarkan

kepada mahasiswa/mahasiswi yang telah melaksanakan ujian BPK (badan

pembinaan keagamaan).

3.6 Analisis Data

Untuk mengetahui optimalisasi peranan badan pembinaan keagamaan

(BPK) sebagai badan pembinaan keagamaan fakultas ekonomi dan ilmu sosial,

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang berbentuk

kata, kalimat, skema dan gambar. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah dengan

menggunakan skala likert, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan

skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.

Kemudian indikator tersebut  dijadikan sebagai titik toalah untuk menyusun item-

item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap

item instrument yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat

positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata seperti :
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a. Sangat baik

b. Baik

c. Tidak baik

d. Sangat tidak baik

Berdasarkan metode penelitian diatas maka data yang diperoleh akan

dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan

dalam bentuk tabel dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus

sebagai berikut :

= × 100 %
Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Populasi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan tentang optimalisasi peranan

badan pembinaan keagamaan (BPK) sebagai badan pembinaan keagamaan

fakultas ekonomi dan ilmu sosial, keseluruhan indikator yang telah diajukan

kepada responden diukur dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan

pendapat Suhairimi Ari Kunto (2003:171), sebagai berikut :

Tinggi / Sesuai : 76 – 100 %

Cukup sesuai / Kurang : 56 -75 %

Tidak sesuai / Rendah : 40 – 45 %

Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 – 39 %
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Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus di atas maka hasil

penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik yaitu tentang optimalisasi

peranan badan pembinaan keagamaan (BPK) sebagai badan pembinaan

keagamaan fakultas ekonomi dan ilmu sosial.


