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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru-Riau, lokasi penelitian adalah di

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 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.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena

buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik,

perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu

dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006 : 72). Menurut Sugiono (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

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan

variabel yang lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan

menganalisa Persepsi mahasiswa pada penggunaan sistem informasi

mahasiswa dan akademik di fakultas ekonomi dan ilmu sosial.
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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). Adapun jenis dan sumber data yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan penelitian

(lapangan) melalui penyebaran kuesioner (membuat daftar pernyataan),

dokumen dan observasi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku – buku maupun

informasi – informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait.

3.3 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, yaitu :

1. Penyebaran Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara

menyediakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan

pada responden. Khususnya difakultas ekonomi dan ilmu sosial yang

penulis jadikan sampel.



39

2. Wawancara

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.

3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2007 : 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 Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebanyak 5053

orang.

Tabel III.1 Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

No Jurusan
Program

Studi
Jumlah

Total
LK PR

1
2
3
4
5
6

Manajemen
Akuntansi

Adm. Negara
MP

Akuntansi
Perpajakan

S.1
S.1
S.1
D.3
D.3
D.3

725
489
737
136
79
127

690
988
631
133
177
141

1415
1477
1368
269
256
268

Jumlah 2.293 2.760 5.053
Sumber : FEKONSOS 2013

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang

menggambarkan sifat dari populasi yang bersangkutan sehingga

mempermudah proses pengumpulan data yang tetap memperhatikan
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karakteristik yang dimiliki. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2007 : 56). Untuk

menentukan besarnya jumlah responden, peneliti menggunakan rumus Slovin

( Bambang Prasetyo, 2005 : 136 ) yaitu sebagai berikut :

= N1 + Ne
Keterangan :

N= Populasi

n = Sampel

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

Jumlah mahasiswa FEKONSOS UIN SUSKA RIAU yaitu 5053 orang.

Sehingga berdasarkan rumus slovin tersebut, maka jumlah sampel yaitu :

= 50531 + 5053(0.1)
= 50531 + 5053(0.01)
= 50531 + 50,53
= 505351,53
= 98,059383 orang
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= 98 orang

Penentuan sampel dilakukan secara accidental yaitu dengan cara

mengambil sampel siapa saja yang ada atau kebetulan ditemui sampai jumlah

sampel yang diperlukan terpenuhi. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya dan

waktu penelitian. Selain sampel di atas, maka peneliti juga akan melakukan

wawancara dengan pegawai yang bertugas mengelola Sistem Informasi

Mahasiswa dan Akademik (SIMAK) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

3.5 Metode Analisis

Teknik 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 di

lapangan khusunya dari penyebaran angket atau kuesioner akan digunakan

analisa tabel tunggal atau yang disebut dengan analisa tabel frekuensi.

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.


