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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Riset kuantitatif 

adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman 

data atau analisis. Periset lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau 

hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.
46

 Sedangkan 

metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yakni metode 

yang hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang variable dari sebuah 

fenomena yang diteliti. 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Mayang Sari Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan waktu penelitiannya adalah dari bulan 

Agustus 2017 hingga Januari 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, pristiwa, sikap hidup dan 

sebagainya. Sehinggan objek-objek ini dapat menjadi sumber penelitian.
47

 

Populasinya adalah masyarakat mayang sari yang mengurus pembuatan e-KTP di 

Kecamatan Pangkalan Lesung yaitu sebanyak 1312 orang. 
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 Kriyanto Rachmat. 2007. Teknik Praktis: Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Preneda 

Media Group) hal 55 
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2. Sampel 

Sampel merupakan rangkaian populasi rangkaian populasi yang akan 

diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.
48

  

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi. Dengan menggunakan 

rumus Slovin yaitu: 

n = 
 

     
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolelir, misalnya 10%, kemudian e ini dikuadratkan. 

 

n = ____1312______  

1+ 1312 x (0.1)
2 

n =  ____1312______ 

   1 + 1312 (0.01) 

n =  ____1312______ 

           14,12 

n =  92,9 dibulatkan menjadi 93 responden 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan teknik Accidental Sampling, yaitu penulis memilih siapa 

saja yang kebetulan dijumpai dilokasi untuk dijadikan sampel. 
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D. Teknik pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas 

tentang kondisi objek penelitian tersebut.
49

 

2. Kuesioner  

Kuesioner (angket adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 

Kuesioner bisa dikirim melalui pos atau periset mendatangi secara langsung 

responden. Bisa diisi saat periset datang sehingga pengisiannya didampingi 

periset, bahkan periset bisa bertindak sebagai pembambaca pertanyaan dan 

responden tinggal menjawab berdasarkan jawaban yang disediakan.
50

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dara kata document yang artinya barang-barang 

tertulis.
51

Dalam melakukan penelitian penulis juga menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku, majalah, dokumen, dll. 

E. Uji Validitas dan Reabilitas Data 

1. Uji Validitas Data 

Uji validitas adalah kecepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji valididtas diperoleh dengan cara 

mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian 

hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis 0,30. Data dikatakan valid apabila 

nilai korelasi berada diatas 0,30. 

                                                             
49

Syofian siregar, statistik parametik untuk penelitian kunatitatif (jakarta: bumi aksara, 2014), 

hlm 42. 
50

Ibid, Hlm 97. 
51

Suhersimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2006), Hlm 158. 



35 
 

 
 

2. Uji Reabilitas Data 

Reabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.
52

 Adapun kriteria 

pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas adalah dengan melihat nilai 

Cronbach Alpha (  ) untuk masing-masing variabel. Dimana suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha di atas (>) 0.60. 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

dengan persentase yaitu analisis data menggunakan tabel yang selanjutnya dijelaskan 

dalam bentuk kalimat-kalimat. 

Dalam penelitan ini penulis menggunakan  rumus Distribusi Persentase yaitu:  

P = 
 

 
 X 100%. 

Keterangan: 

f =frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N =Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu). 

p =angka persentase. 

100% =ketetapan rumus.
53

 

Membuat tabel rekaptulasi dari hasil jawaban responden sesuai alternatif-

alternatif jawaban antara lain : A, B, C, D, E. alternatif- alternatif jawaban responden 

tersebut diberikan skor nilai antara lain: sangat baik nilainya 5, baik nilainya 3, 

kurang baik nilainya 2, dan tidak baik nilainya 1. 

Setelah itu jumlah frekuensi jawaban dari lima alternatif tersebut dijumlahkan 

keseluruhannya kemudian dari jumlah masing-masing alternatif jawaban dikalikan 

sesuai dengan bobot nilai yang telah ditentukan dan jumlahkan. Mencari persentase 
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Siregar syopian, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta:PT Bumi 

Aksara,2013), Hlm 55. 
53

Anas Sudijono, Statistik Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1987), Hlm 40. 



36 
 

 
 

berdasarkan skor dari penjumlahan hasil perkalian setiap alternatif jawaban. Sebagai 

tolak ukur antara lain: 

a. Angka 81%-100%  = Sangat Baik. 

b. Angka 61%-80%   = Baik 

c. Angka 41%-60%   =Cukup Baik. 

d. Angka 21-40%   =Kurang Baik. 

e. Angka 0%-20%   = Tidak Baik.
54
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