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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan atau metodelogi deskriftif 

kuantitatif dimana penelitian ini meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
53

 

Menurut Sugiyono penelitian deskriftif yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable 

yang lain.
54

 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau 

analisis data statistic. Sedangkan sifatnya adalah korelasi yaitu mencari hubungan 

antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RT 2, RT 3 dan RT 4 Desa Tambusai Barat 

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul. Peneliti mengambil lokasi tersebut 

karena di  Desa tersebut banyak sekali terjadi perilaku menyimpang remaja 

dan banyaknya remaja yang terlibat mengkonsumsi obat-obat terlarang. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan mulai bulan April 2017 sampai dengan 

selesai. 

 

 

                                                             
53

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 2013) 

8 
54

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012) 13 



 29 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteeristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian ditarik.
55

Jadi dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah para remaja yang ada di desa Tambusai Barat sebanyak 102 orang.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  n = [z a/2] 

                      E 

 

n = 102 

      0,20 

 

  n = 51 

keterangan : 

n  = ukuran sampel 

z a/2  = nilai standar daftar luar normal bagaimana tingkat kepercayaan (a) 

95% 

E   = tingkat ketetapan yang digunakan dengan mengemukakan besarnya 

eror maksimum secara 20%. 

Dari perhitungan di atas dapat diketahui sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 51 responden. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah menggunakan metode accidental samplng.  

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat 

kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai 
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terhadap besaran atas variable yang diwakilinya.Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.
56

 

Jadi sumber data primer ini diperoleh dari Kantor Desa dan Ketua RT, 

RW di Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Yang biasanya 

berwujud data dokumentasi, buku-buku atau data laporan yang telah tersedia. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

Yaitu usaha pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis 

kepada responden tentang pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap 

perilaku remaja di Desa Tambusai Barat.” Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulaan data yag dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk jawabannya.
57

 

 

b. Dokumentasi,  

Merupakan pengambilan data pada dokumen-dokumen yang 

berkenaan dengan penelitian yaitu dengan mengambil data di Desa Tambusai 

Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul. 
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c. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

panduan wawancara.
58

 

 

F. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriftif, yaitu 

data yang dikumpulkan mula-mula disusun, di jelaskan kemudian dianalisis 

dengan teknis presentase untuk mengetahui gejala yang muncul. 

Untuk membuktikan hipotesis yang telah peneliti kemukakan, terlebih 

dahulu peneliti harus menganalisis data yang telah peneliti peroleh dari lapangan. 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis linier sederhana 

yaitu dimana variabel yang terlibat di dalamnya hanya dua variabel.  
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