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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan, 

antara lain uraian mengenai jenis penelitian, objek penelitian, jenis data, 

teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2010) metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

3.2. OBJEK PENELITIAN 

Objek dari penelitian ini adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

(FEB) pada Universitas Kristen Satya Wacana, di Salatiga. 

3.3.  JENIS DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 

informan kunci yaitu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan 

Dosen, antara lain mengenai rangkaian aktivitas mulai dari proses 

penerimaan mahasiswa baru sampai dengan proses kelulusan 
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mahasiswa, prestasi yang dicapai, sumber daya manusia yang tersedia, 

fasilitas dan sarana pendukung,proses belajar mengajar, dan aplikasi 

teknologi dalam fakultas tersebut. Informasi tambahan diperoleh dari 

Sekretaris Fakultas, Sekretaris Program Studi, dan bagian Tata Usaha 

dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis.Data sekunder adalah data yang 

telah diolah dan disajikan oleh Bagian Admisi dan Registrasi, Alumni 

and Career Center, Katalog UKSW, Buku Rapat Kerja Tahunan FEB, dan 

Laporan Rektor. Data tersebut berupa sejarah dari Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis, data mahasiswa baru dan lulusan, data dosen, jumlah 

program studi, serta data lain yang relevan. 

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara semi terstruktur yang termasuk dalam kategori in-depth 

interview. Artinya, sejumlah pertanyaan tertulis telah disiapkan sebagai 

pedoman wawancara, namun pada saat pelaksanaannya pertanyaan-

pertanyaan tersebut dapat berkembang. Tujuan dari wawancara jenis 

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya 

(Sugiyono, 2010). Alat bantu yang digunakan adalah alat perekam dan 

alat tulis. Pedoman wawancara digunakan tidak hanya berdasarkan 

pada tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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3.5. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kualitatif, sebagai berikut: 

1. Mengorganisasikan data. 

Data berupa rekaman dan tulisan yang diperoleh langsung dari 

responden melalui wawancara dirangkum dan dituangkan kembali 

dalam bentuk tulisan yang lebih sistematis. 

2. Pengelompokan berdasarkan kategori dan pola jawaban. 

Berdasarkan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

dan pedoman wawancara yang ada, disusun sebuah kerangka awal 

analisis sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan coding. 

Dengan pedoman ini, dilakukan pemilihan data yang relevan dengan 

pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan 

singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan 

kerangka analisis yang telah dibuat. Pengelompokan data berguna 

untuk membantu menemukan tema-tema penting atau kata kunci, 

sehingga pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi 

pada objek dapat diketahui secara utuh. 

3. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data.  

Setelah kategori dan pola data tergambar dengan jelas, data tersebut 

diuji terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada 

tahap ini kategori yang diperoleh melalui analisis ditinjau kembali 

berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan dalam BAB II, 
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sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan 

teoritis dengan hasil yang dicapai. 

4. Mencari alternatif penjelasan bagi data dan membangun sebuah teori 

mini. 

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi 

terwujud, masuk dalam tahap penjelasan. Dari hasil analisis, ada 

kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau 

tidak terpikir sebelumnya. Karenanya, diperlukan penjelasan 

alternatif melalui referensi atau teori-teori lainnya. Selain itu, data 

yang telah dikelompokkan menjadi konsep-konsep, dikaitkan secara 

logis sehingga membangun proposisi-proposisi. Keterkaitan antara 

proposisi-proposisi itu membentuk sebuah teori mini. Teori mini yang 

telah terbangun dapat dibandingkan dengan teori mini atau model 

sejenis yang telah ada, atau diuji melalui suatu penelitian kuantitatif 

oleh peneliti lain. 

 


