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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kasus adalah salah 

satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yangmenggunakan metode 

ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalamterhadap suatu keadaan atau 

kejadian yang disebut sebagai kasus denganmenggunakan cara-cara yang sistematis 

dalam melakukan pengamatan,pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan 

hasilnya. Sebagai hasilnya, akandiperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

mengapa sesuatu terjadi dan dapatmenjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus 

dapat digunakan untukmenghasilkan dan menguji hipotesis.Pendapat lain 

menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset,penelaahan empiris yang 

menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.Strategi ini dapat menyertakan 

bukti kuatitatif yang bersandar pada berbagai sumberdan perkembangan 

sebelumnya dari proposisi teoretis.  

 

Studi kasus dapatmenggunakan bukti baik yang bersifatkuantitatif maupun 

kualitatif. Penelitian dengansubjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik 

untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Seperti halnya pada tujuan 

penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metoda 

penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami obyek yang ditelitinya. Meskipun 

demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan 

secara khusus menjelaskan dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus 

sebagai suatu ‘kasus’. Berkaitan dengan hal tersebut, Yin (2009) menyatakan bahwa 

tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan 

seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan 

mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan 

sekedar menjawab pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (what) obyek yang diteliti, 
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tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (how) 

dan ‘mengapa’ (why) objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat 

dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metoda penelitian lain 

cenderung menjawab pertanyaan siapa (who), apa (what), dimana (where), berapa 

(how many) dan seberapa besar (how much). 

 

2. Variabel dan Pengukuran 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

- Struktur Organisasi: pengukurannya dengan melihat struktur organisasi yang 

ada pada proses penerimaan mahasiswa baru. 

- Dokumen: pengukurannya dengan melihat dokumen yang digunakan dalam 

persyaratan penerimaan mahasiswa baru. 

- Prosedur: pengukurannya dengan melihat prosedur yang harus diikuti. 

 

3. Sumber Data 

Menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung (dari tangan pertama) dalam kasus ini sang peneliti langsung yang 

bertanya pada narasumber agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu: 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan carapeneliti melakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatat disebut observer 

yang diamati disebut observe. 

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan caratanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan 

alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). 
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3. Dokumentasi adalah sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik 

itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. 

 

5. Metode Analisis 

Metode deskriptif kualitatif adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel 

dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. 

Dengan kata lain skripsi ini melihat dari kegunaan penerimaan mahasiswa baru 

berbasis online itu sendiri dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang terjadi di 

STIE Malangkuçeçwara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


