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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambaran Umum tentang Universitas Multimedia Nusantara 

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) didirikan pada tanggal 25 

November 2005 oleh Kompas Gramedia, yaitu sebuah kelompok usaha terkemuka 

yang bergerak di bidang media massa, penerbitan, percetakan, tokoh buku, hotel 

dan jasa pendidikan. Universitas ini diresmikan pada tanggal 26 November 2006, 

dimana fokus dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dengan 

empat fakultas yaitu Fakultas TI, Fakultas Bisnis, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan 

Fakultas Seni dan Desain.  

Universitas Mulitimedia Nusantara tertelak di lokasi yang sangat 

strategis di sebuah kawasan wilayah perumahan elit di Gading Serpong 

Tangerang, di mana kawasan tersebut adalah kawasan yang sedang bertumbuh 

dengan pesat serta berbagai fasilitas publik yang bisa menunjang kebutuhan 

mahasiswa UMN mulai dari kebutuhan sehari – hari seperti mall, pasar, tempat 

olahraga ( sport center ), dan fasilitas hiburan. 
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Gambaran Umum tentang Surya University 

Surya University resmi didirikan dengan SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI No. 07/E/O/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2013. 

Pada tahun 2013 ini juga Surya University memulai perkuliahan perdananya yaitu 

pada tanggal 3 September 2013 untuk angkatan pertama. Universitas tersebut 

didirikan oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D., tokoh utama penggagas TOFI yang 

berhasil menjadikan Indonesia juara dunia di berbagai olimpiade sains bergengsi. 

Surya University merupakan universitas yang berbasis riset, dimana memiliki 3 

Fakultas yaitu Sosial dan Ekonomi (Greeb Economy & Digital Communication ), 

Fakultas Teknik (Clean Energy & Climate ), dan Fakultas Ilmu Hayati (Life 

Science). 

Surya University mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran 

terkini, mulai dari kuliah interaktif, seminar, tutorial, studio, praktek 

lab., brainstorming session, riset, studi kasus, business experience, simulation-

based learning, pertukaran pelajar dengan universitas luar negeri, dan kesempatan 

kerja praktek di berbagai sektor industri nasional & multinasional yang menjadi 

mitra Surya University. 

Pada 4 Januari 2016, Surya University menempati gedung baru di Surya 

University Campus Hub (Unity Building), Summarecon Serpong. Pada bulan 

September Surya University mulai menempati kampus baru yang dilengkapi oleh 

sarana Dormitory di Tenjo, Kabupaten Bogor. 
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3.2 Desain Penelitian 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2013:95), desain penelitian 

adalah suatu proses penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengukur, 

dan menganalisis suatu data, berdasarkan pada pertanyaan penelitian dari 

pembelajaran. 

1. Exploratory study 

Exploratory adalah penelitian yang dilakukan untuk masalah yang belum 

jelas dan kurangnya informasi yang tersedia tentang bagaimana masalah 

atau isu penelitian yang sama telah dipecahkan di masa lalu. Jadi peneliti 

mengamati serta berusaha untuk memahami masalah tersebut dengan 

baik. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan suatu masalah yang 

bersifat flexibel.  

2. Descriptive study 

Salah satu bentuk penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan suatu karakteristik orang, peristiwa, atau situasi yang 

ada dalam penelitian tersebut baik itu di UMN maupun di Surya 

University. 

3.   Causal study 

Suatu penelitian kausal digunakan untuk menggambarkan satu atau lebih 

faktor yang menyebabkan masalah. Dengan kata lain, untuk 

membuktikan antara sebab masalah yang timbul dan akibat dari suatu 

variabel dalam penelitian yang dilakukan atau untuk memecahkan 

permasalahan.  
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Dalam hal ini, variabel X menyebabkan variabel Y.  Variable X dalam 

penelitin ini yaitu komponen layout sedangkan variabel Y adalah 

produktivitas belajar mahasiswa yang ada di UMN maupun Surya 

University. 

 Penelitian ini mengacuh pada descriptive study, karena dalam penelitian 

hanya ditujuhkan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi mahasiswa UMN 

maupun Surya University tentang faktor tata letak terhadap produktivitas belajar 

mereka. 

 

3.3   Prosedur Penelitian 

1. Experiments 

Experiment merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui 

pengamatan dan biasanya berhubungan dengan penelitian deduktif dan 

pendekatan ilmiah. Desain percobaan sering digunakan untuk 

membangun hubugan yang kausal, dimana dapat digambarkan melalui 

faktor atau variabel bebas, kemudian melihat akibat atau variabel terikat. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan variabel bebas adalah layout 

sedangkan akibatnya (variabel terikat) adalah produktivitas belajar 

mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dan Surya University. 

Dalam hal ini, produktivitas belajar yang dimaksud yaitu Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) dari mahasiswa di dua kampus tersebut. 
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2. Survey research 

Penelitian survey tersebut merupakan penelitian yang dilakukan pada 

populasi yang besar maupun yang kecil. Data yang dipelajari atau akan 

diambil dari populasi tersebut kita dapat menemukan kajadian – kejadian 

relatif serta dapat melihat bagaimana hubungan-hubungan antar variabel 

bebas dan variabel terikat.  

Dengan kata lain, penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai sistem 

untuk mengumpulkan informasi dari populasi dan sampel yang diambil 

dari penelitian untuk menggambarkan, mengetahui atau menjelaskan 

tentang pengetahuan dan sikap responden dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada pada kuesioner yang disebarkan oleh peneliti. 

3.  Observation 

Observasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data tentang suatu objek atau masalah yang akan diteliti oleh peneliti 

tentang tindakan atau perilaku orang terhadap objek yang diteliti.  

4. Case Study 

Suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus pada 

pengumpulan informasi tentang objek tertentu, acara atau kegiatan, 

dalam kurun waktu tertentu.  

5. Grounded theory 

Grounded theory adalah suatu penelitian yang menekankan pada 

seperangkat sistematis prosedur dalam mengembangkan teori induktif 

yang dimana berasal dari data penelitian yang dilakukan.  
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6.  Action research 

Suatu penelitian tindakan sesekali dilakukan oleh konsultan yang ingin 

memulai proses perubahan dalam organisasi.  

7.   Mixed methods 

Penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian kualitalif,  

exploratory study yang sering dilakukan agar lebih memahami sifat dari 

suatu masalah karena hanya sedikit penelitian yang dilakukan di kawasan 

tersebut. 

 

3.4   Populasi dan Sampel 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2013), populasi merupakan 

sekumpulan objek penelitian yang mengacuh pada orang, peristiwa, atau hal –hal 

yang membuat peneliti tertarik untuk dijadikan sebagai sumber data atau objek 

dalam melakukan penelitian, lalu mengambil kesimpulanya. Dalam penelitian ini, 

populasi yang dimaksud yaitu mahasiswa UMN dan Surya Univesity. Populasi 

yang diambil dalam penelitian tersebut membentuk sampel.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti ketika 

melakukan penelitian. Sampel yang diambil oleh peneliti dengan menggunakan 

sampling unit. Sampling unit adalah serangkaian elemen yang ada untuk di pilih 

pada beberapa tahap proses sampling. Sampling unit dalam penelitian ini yaitu 

mahasiswa UMN tahun masuk kuliah atau angkatan 2013 , 2014 dan 2015. 

mahasiswa Surya University tahun masuk kuliah 2013 dan 2014. Dalam 

penelitian ukuran sampel yang layak yaitu  40 sampai 500. Penelitian ini, 
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memiliki jumlah respondennya sebanyak 75 untuk mahasiwa di UMN dan 45 

untuk mahasiswa Surya University.  

 

3.5   Metode Analisis Data 

Dalam penelitian tersebut metode analisi data yang digunakan untuk 

analisis data yang ada yaitu dengan menggunakan alat ukur : 

1. Scaling 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2013), scale adalah suatu alat 

atau mekanisme yang membedahkan individu dan bagaimana mereka berbeda 

satu sama lain pada variable penelitian. Suatu pertanyaan dalam kuesioner 

dengan komponen - komponen yang pada setiap pertanyaan dalam suatu 

penelitian dapat menggunakan pengukuran  skala nominal, skala ordinal, dan 

skala interval. 

a) Skala nominal adalah suatu skala yang dimana memungkinkan 

peneliti untuk menetapkan subjek dalam kategori atau kelompok 

tertentu. 

b) Skala ordinal adalah skala yang tidak hanya mengelompokkan 

variabel-variabel yang menunjukkan perbedaan antara berbagai 

kategori, tetapi mendefinisikan kategori tersebut dalam beberapa 

cara. 

c) Skala interval adalah suatu skala yang memungkinkan kita untuk 

melakukan operasi aritmatika tertentu, pada data yang telah 

dikumpulkan dari responden. 
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2. Uji Reliabilitas 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2013), reliabilitas adalah 

sejauh mana suatu alat ukur tersebut dalam melakukan pengujian terhadap 

penelitian yang dilakukan, dan bagaimana penelitian tersebut secara konsisten 

diukur dengan berbagai konsep.  

Pengukuran uji reliabilitas  diukur dengan menggunakan formula Alpha 

Cronbach dengan menggunakan SPSS v20. Sehingga data yang diuji  dapat 

lihat apakah data tersebut sudah reliabel atau tidak . Data dapat dikatakan 

reliabel jika niali Alpha Cronbach mencapai diatas 0.70 (Ghozali, 2013:48). 

3. Uji Validitas 

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2013), validitas adalah suatu 

alat ukur yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur, atau apa yang 

diteliti dalam penelitian tersebut. Dengan mengukur suatu objek yang dijadikan 

sebagai bahan penelitian untuk menunjukkan kalau data yang digunakan sudah 

valid atau belum. 

Menurut Imam Ghozali dalam buku aplikasi analisis multivariate dengan 

program IBM SPSS 21, untuk mengukur uji validitas dapat juga dilakukan 

dengan korelasi setiap pertanyaan dengan total variabel yaitu dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dan Uji t. Dapat dikatakan valid, 

jika r hitung lebih besar dari r tabel dengan nilai positif dan t hitung lebih besar 

dari t tabel.  Untuk nilai r hitung dilihat pada tabel berikut pada kolom  

Corrected item – Total Correlation. 
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