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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan 

suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak 

terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih 

mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap 

merupakan representasi dari seluruh populasi.
28

 Sedangkan metode penelitian 

yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang 

hanya memberikan gambaran atau deskripsi tentang variabel dari sebuah 

fenomena yang diteliti. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan 

Damai Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan 

November sampai Januari 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
29

 Yang menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Wonorejo 

berjumlah 399 orang yang berusia 20 s/d 50 tahun.
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b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
30

 Kemudian 

dilakukan Accidental Sampling yaitu dengan Teknik sampling memilih siapa 

saja yang kebetulan dijumpai untuk dijadikan sampel. Teknik ini digunakan, 

antara lain karena periset merasa kesulitan untuk menemui responden atau 

karena topik yang diriset adalah persoalan umum dimana semua orang 

mengetahuinya.
31

 Karena jumlah populasi yang ingin diteliti diketahui 

jumlahnya, maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini akan 

dihitung menggunakan rumus slovin dengan mengambil presisi 10%. 

Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui 

jumlahnya, rumusnya adalah: 

n= __N__     =        

 1+Ne
2  

 

Keterangan:  

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

2
 = Dipangkatkan 2 (dua) 

e = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolelir. 

Dari rumus diatas, maka diketahui besar sampel adalah sebagai 

berikut: 

n = ____399______  

1+ 100 x (0.1)
2 

n =  ____399______ 

   1 + 100 (0.01) 

n =  ____399______ 

           4.99 

n =  79.95 (dibulatkan menjadi 80) 
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Jadi jumlah yang didapat sebanyak 80 orang (pembulatan). Maka 

penulis mengambil jumlah yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 80 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah Teknik nonprobability sampling yaitu sampel tidak melalui teknik 

random (acak). Disini semua anggota populasi belum memiliki peluang yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel.
32

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan Angket dan Dokumentasi. Pengumpulan data yang berupa 

serangkaian pertanyaan yang dijadikan kepada responden untuk mendapatkan 

jawaban. 

1. Angket/Questionnaire 

Angket/Questionnaire adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan 

melalui pos untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab dibawah 

pengawasan peneliti.
33

 Angket dilakukan dengan cara cara penyebaran 

sejumlah tertulis yang disusun secara sistematik, jumlah angket yang 

disebarkan sesuai dengan jumlah sampel yang peneliti tetapkan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang didapat berupa gambar-gambar yang 

menjelaskan tentang objek penelitian. Dokumentasi merupakan data diambil 

dari responden berupa foto dan video tentang kekerasan panti asuhan tunas 

bangsa di TvOne yang disebarkan  melalui YouTube kemudian dilakukan 

screenshot (Tangkap Layar) bebentuk gambar. 

E. Skala Pengukuran Variabel  

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada Skala 

Likert (Likert Scale), dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan 
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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 1 

2. Jawaban S setuju diberi score 2 

3. Jawaban R ragu-ragu diberi score 3.  

4. Jawaban TS tidak setuju diberi score 3 

5. Jawaban STS sangat tidak setuju diberi score 5.
34

 

F. Validitas 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.  

2. Uji Reliabilitas Data 

Reliabilitas 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.
35

 

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. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif presentative dengan 

analisis univariat (univariate analysis) yang berfokus pada variabel tunggal. 

Statistik deskriptif kuantitatif prosedur prosedur mengorganisasikan dan 

menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat digunakan dan dapat 
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dikomunikasikan atau dapat di mengerti.
36

 Statistik deskriptif kuantitatif 

bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian kedalam bentuk persentase 

menggunakan tabel.  

Analisis hasil data dalam penelitian adalah dengan kriteria sebagai 

berikut
37

: 

1. Persepsi Sangat Baik  81% - 100% 

2. Persepsi Baik   61% - 80% 

3. Persepsi kurang Baik  41% - 60% 

4. Persepsi Tidak Baik  21% - 40% 

5. Persepsi Sangat Tidak Baik   0% - 20% 

Dengan menggunakan rumus: 

 

  P = 
 

 
 x 100% 

 

Keterangan: 

P  = Persentase (%) 

f  = Frekuensi 

N  = Jumlah nilai Keseluruhan 

100% = Ketetapan rumus
38
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