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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam 

pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang 

diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan 

mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. 

(Nazir, 1998: 51) 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam 

kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-

formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada 

seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan 

dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66) Penelitian 

ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara 
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berstruktur denan bentuk pertanyaan pilihan berganda (multiple choice 

questions) dan pertanyaan terbuka (open question). Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang persepsi desain interior dari responden. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, dan sebagainya (Arikunto, 2002: 158). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang jumlah pengunjung perpustakaan UAJY. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Warsito (1992: 49), populasi adalah keseluruhan objek penelitian 

yang dapat terdiri dari mausia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau 

peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam 

suatu penelitian. 

Populasi yang penulis gunakan sebagai objek penelitian adalah 

pengguna Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). 

Berdasarkan data statistik bulan maret 2010 jumlah pengunjung perpustakaan 

UAJY berjumlah ± 9920  pengunjung. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, (Arikunto, 2002: 
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109). Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

jenis metode random sampling. Teknik sampling ini diberi nama demikian 

karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek 

di dalam populasi sehingga semua subjek-subjek dalam populasi dianggap 

sama. Adapun caranya adalah dengan memberikan kuisoner kepada pemakai 

perpustakaan yang masuk atau mengunjungi Perpustakaan UAJY.  

Menurut Notoatmodjo, 2003 yang disitir oleh Setyarini (2007: 41) 

untuk mengetahui ukuran sampel representative yang didapat berdasarkan 

rumus sederhana adalah sebagai berikut: 

                 N 
   n = -------------- 
           Nd2 + 1 
 
Dimana:  

N : besarnya populasi 

n : besarnya sampel 

d : tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan 10%. 

Dengan rumus tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari populasi 

9920 dengan mengambil tingkat kepercayaan ( d ) = 10%, sebagai berikut: 

                              N 
   n = --------------- 
            Nd2 + 1 

 
 
                     9920 
    n = ------------------------- 
            (9920) (0.10)2 + 1 
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                     9920 
       = ------------------------- 
                     100,2 
 
       = 99,01 

       = 99 

 

D. Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada Skala Likert (Likert 

Scale), dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1 – 5 kategori 

jawaban, yang masing-masing jawaban diberi score atau bobot yaitu banyaknya 

score antara 1 sampai 5, dengan rincian: 

1. Jawaban SS sangat setuju diberi score 5. 

2. Jawaban S  setuju diberi score 4. 

3. Jawaban R ragu-ragu diberi score 3. 

4. Jawaban TS  tidak setuju diberi score 2. 

5. Jawaban STS sangat tidak  setuju diberi score 1 (Singarimbun, 1994: 249). 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah. Semua data yang terkumpul 

kemudian disajikan dalam susunan yang baik dan rapi. Yang termasuk dalam 

kegiatan pengolahan data adalah menghitung frekuensi mengenai pengaruh 

desain interior terhadap minat berkunjung masyarakat berdasarkan data hasil 
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kuesioner kemudian diolah untuk mendapatkan nilai persentase. Tahap-tahap 

pengolahan data tersebut adalah:   

1. Penyuntingan 

Semua daftar pertanyaan wawancara, data kuesioner yang berhasil 

dikumpulkan selanjutnya diperiksa terlebih dahulu dan dikelompokkan. 

2. Penyusunan dan Perhitungan Data 

Penyusunan dan perhitungan data dilakukan secara manual dengan 

menggunakan alat bantu berupa komputer. 

3. Tabulasi  

Data yang telah disusun dan dihitung selanjutnya disajikan dalam bentuk 

tabel. Pembuatan tabel tersebut dilakukan dengan cara tabulasi langsung 

karena data langsung dipindahkan dari data ke kerangka tabel yang telah 

disiapkan tanpa proses perantara lainnya. (Singarimbun, 1994: 248). 

 

F. Analisis Data 

Tahap-tahap pengolahan data hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Pemeriksaan akan kelengkapan jawaban.  

Pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mencari 

jawaban dari kuesioner yang tidak lengkap.  

2. Tally, yaitu menghitung jumlah atau frekuensi dari masing-masing 

jawaban dalam kuesioner.  
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3. Menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal 

melalui distribusi frekuensi dan persentase. dengan menggunakan rumus :  

 

 P = f/N x 100%  

P : Persentase  

f. : Frekuensi data  

N : Jumlah sampel yang diolah                           (Warsito, 1992:59)  

 

 


