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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan ditiga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Universitas Ahmad Dahlan (UAD), 

Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY) pada mahasiswa semester satu tahun 2016 Program Studi 

Ekonomi Pembangunan (Prodi EP). 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari pihak pertama berupa hasil 

wawancara maupun kuesioner yang dilakukan oleh peneliti dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden yang berada di lapangan. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Bungin (2006) dalam Siregar (2015), menyatakan bahwa 

populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian 

yang berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap 

hidup, dan lainnya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data suatu 

penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, 

menggunakan metode Non Probability Sampling yang memiliki arti bahwa 

seluruh elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Responden yang ditentukan sebagai sampel dalam 



41 
 

 
 

penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling yaitu penetapan 

responden yang akan dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu 

(Siregar, 2015). Kriteria penentuan sampel yaitu Mahasiswa semester satu 

tahun 2016 Prodi EP yang berada pada UAD, UII, dan UMY. 

Teknik pengambilan sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin, 

sampel diambil dengan berdasarkan jumlah populasi yang ada. Penentuan 

ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan rumus pendekatan 

Slovin sebagai berikut (Siregar, 2015) : 

 

Di mana : 

n : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e : Taraf Kesalahan (error) 0,01% 

Berdasarkan rumus di atas, maka besarnya jumlah sampel adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 = 86,033 

 = 86 
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Dari hasil perhitungan sampel di atas terdapat 86 sampel yang menjadi 

responden dalam penelitian ini. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada pihak responden sebanyak 220 kuesioner. 

Perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Universitas Ahmad Dahlan 

Populasi yang terdapat di Universitas Ahmad Dahlan sejumlah 153 

mahasiswa. Dari data lapangan didapatkan sampel penelitian sebanyak 53 

responden (35% dari total populasi mahasiswa) yang akan digunakan pihak 

peneliti untuk menyebarkan kuesioner dalam penelitian ini. 

2. Universitas Islam Indonesia 

Populasi yang terdapat di Universitas Islam Indonesia sejumlah 156 

mahasiswa. Dari data lapangan didapatkan sampel penelitian sebanyak 48 

responden (31% dari total populasi mahasiswa) yang akan digunakan pihak 

peneliti untuk menyebarkan kuesioner dalam penelitian ini. 

3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Populasi yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

sejumlah 307 mahasiswa. Dari data lapangan didapatkan sampel penelitian 

sebanyak 119 responden (39% dari total populasi mahasiswa) yang akan 

digunakan pihak peneliti untuk menyebarkan kuesioner dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuesioner. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan informasi 

yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari sikap-sikap, keyakinan, 
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perilaku, dan karakteristik beberapa orang di dalam suatu lingkungan, yang 

bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada 

(Siregar, 2015). Pernyataan yang diajukan berpedoman pada indikator-

indikator variabel. Proses yang digunakan untuk mengerjakan kuesioner 

dengan cara memilih satu alternatif jawaban yang sudah disediakan dengan 

menggunakan skala likert. 

Siregar (2015), menyatakan skala likert yang juga disebut summated-

ratings scale, merupakan teknik pengukuran sikap yang luas. Skala likert dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap 

suatu objek atau fenomena tertentu. Skala likert memiliki 2 pernyataan, yang 

berupa pernyataan positif dan negatif. Dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert dengan pernyataan positif, dan jawaban responden diberi skor sebagai 

berikut : 

1. Jawaban “Sangat Setuju”   = 5 

2. Jawaban “Setuju”   = 4 

3. Jawaban “Netral”   = 3 

4. Jawaban “Tidak Setuju”  = 2 

5. Jawaban “Sangat Tidak Setuju” = 1 

Metode kuesioner digunakan dengan tujuan untuk memperoleh 

penjelasan dari mahasiswa yang berkaitan tentang kualitas pengajaran dan 

tenaga pendukung, biaya pendidikan dan biaya hidup, lokasi, fasilitas, dan 

persepsi kualitas lulusan, serta preferensi mahasiswa dalam memilih Prodi EP. 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) 

merupakan preferensi mahasiswa dan variabel independen (X) yang terdiri dari 

kualitas pengajaran dan tenaga pendukung, biaya pendidikan dan biaya hidup, 

lokasi, fasilitas, dan persepsi kualitas lulusan. Penjelasan dari masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah preferensi mahasiswa 

dalam memilih Prodi EP. Preferensi merupakan suatu sikap kecenderungan 

atau kesukaan seseorang dalam memutuskan sesuatu. Dari preferensi 

konsumen dapat diketahui barang dan jasa apa yang dipilih atau tidak dipilih 

oleh konsumen, sehingga dengan begitu dapat terlihat tingkat kepentingan 

dari karakteristik produk barang dan jasa yang diminati oleh pihak 

konsumen. 

2. Variabel Independen 

a. Kualitas Pengajaran dan Tenaga Pendukung 

Kualitas pengajaran dan tenaga pendukung merupakan suatu 

produk industri dalam bentuk jasa pendidikan dan menjadi suatu tolak 

ukur penilaian pada sebuah PT dalam pandangan seorang calon 

mahasiswa. Kualitas pengajaran dan tenaga pendukung merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dari pihak PT 

untuk mengubah segala jenis input dan situasi yang ada pada lingkungan 

tersebut dengan tujuan untuk mencapai nilai tambah bagi mahasiswa. 
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b. Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup 

Biaya merupakan semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan pendidikan, dapat berupa bentuk uang maupun barang 

dan tenaga yang dapat dihargakan denga uang. Biaya pendidikan dan 

biaya hidup merupakan biaya kuliah yang terdiri dari biaya makan, biaya 

tempat tinggal, dan biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan. 

Dalam konteks penelitian ini, sangat dimungkinkan terdapat perbedaan 

biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan pada Prodi EP antar setiap 

PT yang terlibat dalam penelitian. 

c. Lokasi 

Lokasi adalah suatu tempat di mana suatu barang dan jasa itu 

berada, sehingga pihak produsen harus melakukan pemilihan lokasi yang 

tepat dan dapat menjadikan nilai tambah bagi suatu barang dan jasa 

dalam pandangan konsumen. Lokasi PT merupakan tempat segala 

aktivitas penyelenggaraan pendidikan berlangsung. Dalam konteks 

penelitian ini, akan membandingkan lokasi pada Prodi EP antar setiap PT 

yang terlibat dalam penelitian, tidak membandingkan lokasi pada Prodi 

EP dengan lokasi Prodi lain yang terdapat dalam setiap PT. 

d. Fasilitas 

Fasilitas merupakan suatu paket jasa yang diartikan sebagai suatu 

rangkaian yang terdiri dari barang dan jasa yang disediakan dalam 

lingkup tertentu. Fasilitas penunjang merupakan sumber daya fisik yang 

harus tersedia sebelum suatu jasa ditawarkan kepada pihak konsumen 
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(Tjiptono, 2000). Fasilitas PT dapat menjadi komponen pelengkap untuk 

proses belajar dan mengajar bagi mahasiswa dan dosen. Dalam konteks 

penelitian ini, akan membandingkan fasilitas pada Prodi EP antar setiap 

PT yang terlibat dalam penelitian, tidak membandingkan fasilitas pada 

Prodi EP dengan fasilitas Prodi lain yang terdapat dalam setiap PT. 

e. Persepsi Kualitas Lulusan 

Persepsi kualitas lulusan merupakan pandangan seseorang terhadap 

kualitas lulusan yang dihasilkan oleh PT. Jika lulusan yang dihasilkan 

memiliki kualitas baik, berkepribadian baik, cepat memperoleh 

pekerjaan, tersebar diberbagai institusi ternama, dan memiliki jaringan 

kerja sama yang luas dengan beberapa perusahaan besar, maka hal 

tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa sebelum 

melakukan pendaftaran di PT tersebut. 

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mendapatkan, mengolah, dan menginterpretasikan penjelasan yang diperoleh 

dari responden dengan menggunakan pola ukur yang sama. 

1. Uji Validitas 

Valididitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2015). Dengan uji 

validitas, peneliti dapat mengetahui sah atau valid tidaknya suatu instrumen 

penelitian. Dalam hal ini, instrumen penelitian berupa kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika mampu menginterpretasikan yang diukur 
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oleh kuesioner tersebut. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid, apabila 

: 

a. Koefisien korelasi Product Moment melebihi 0,3 (Azwar, 1992; 

Soegiyono, 1999). 

b. Koefisien korelasi Product Moment > r-tabel (α ; n – 2) n = jumlah 

sampel. 

c. Nilai sig ≤ α. 

Rumus uji validitas konstruk dengan teknik korelasi Product Moment, yaitu 

: 

 

Keterangan: 

n = jumlah responden 

x = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap objek yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama 

(Siregar, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik Alpa Cronbach yang 

digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reabel atau 

tidak, jawaban responden berbentuk skala, seperti 1–3, 1–5, 1–7. Kriteria 
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reliabilitas suatu instrumen penelitian adalah sebagai berikut (Basuki dan 

Prawoto, 2016) : 

a. Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna 

b. Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi 

c. Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas tinggi 

d. Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 

Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

α  = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

K = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑ ² = Jumlah Varians skor item 

Sx² = Varians skor-skor tes (seluruh item K) 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan pengujian statistik menggunakan analisis 

regresi yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tidak terdapat 

pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik, yang terdiri dari : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap serangkaian data dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah data yang telah terkumpul berdistribusi normal 

atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka dapat melakukan uji 



49 
 

 
 

statistik berjenis parametrik secara visual dan menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov memiliki kriteria 

pengujian, yaitu sebagai berikut : 

1) Apabila nilai signifikan > 0,05 memiliki arti data berdistribusi normal. 

2) Apabila nilai signifikan < 0,05 memiliki arti data tidak berdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji terdapat atau 

tidaknya hubungan linier antara variabel penjelas dalam suatu model 

regresi. Ragner Frisch (1934) dalam Basuki dan Yuliadi (2014), 

menyatakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena 

multikolinearitas bila terjadi hubungan linier yang sempurna (perfect) 

atau pasti (exact) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu 

model regresi. Dengan begitu, akan kesulitan dalam melihat pengaruh 

antar variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Pendeteksian 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factors 

(VIF). Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terdapat gejala 

multikolinearitas antara independent variables. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk menguji terdapat ketidaksamaan 

varian dari keseluruhan residual dalam model regresi. Pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan statistik Uji Glejser. Untuk mengetahui 

adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model 
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regresi perlu dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual dengan 

variabel bebas. Apabila dalam model regresi tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas bisa dilihat dari masing-masing variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap absolute residual (α = 0,05). 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik statistika untuk 

membuat model dan menyelidiki pengaruh antara satu atau beberapa 

variabel bebas (independent variables) terhadap satu variabel respon 

(dependent variables). Analisis regresi linier berganda merupakan analisis 

regresi dengan dua atau lebih independent variables, dengan formulasi 

umum yang dirumuskan seperti (Basuki dan Yuliadi, 2014) : 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Di mana: 

Y = preferensi mahasiswa 

b1...b3 = koefisien masing-masing independent variables 

X1 = kualitas pengajaran dan tenaga pendukung 

X2 = biaya pendidikan dan biaya hidup 

X3 = lokasi 

X4 = fasilitas 

X5 = persepsi kualitas lulusan 

e  = residual/error 
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3. Uji Hipotesis 

a. Uji T (Uji Parsial) 

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dari 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Rumus 

hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

H0 = Variabel independen Xn tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen Y. 

H1 = Variabel independen Xn berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen Y. 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung dari 

masing-masing variabel independen dengan nilai ttabel, dengan tingkat 

signifikansi  5% (α = 0,05). Apabila nilai signifikansinya < 0,05 artinya 

H0 ditolak dengan kata lain variabel independen yang diteliti 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Namun, 

apabila nilai signifikansi > 0,05 artinya H0 diterima dengan kata lain 

variabel independen yang diteliti tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel yang dilibatkan dalam model regresi mempengaruhi secara 

simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diuji menggunakan 

tingkat signifikansi  5% (α = 0,05). Kriteria pengujiannya yaitu sebagai 

berikut : 
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1) Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka H0 atau variabel independen 

ditolak atau secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H1 atau variabel independen 

diterima atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan dengan tujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan varians 

variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1 

(0<R
2
<1). Apabila hasil nilai (R

2
) kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Jika nilai (R
2
) mendekati 1, maka variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen. Tetapi jika nilai (R
2
) mendekati 0, maka 

variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen. Jika 

nilai (R
2
) = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis 

regresi. Baik atau buruknya persamaan regresi ditentukan oleh nilai (R
2
). 


