
24 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode 

riset kuantitatif dengan menjelaskan masalah yang hasilnya 

digeneralisasikan.
38

 Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis 

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.
39

 Penelitian kuantitatif juga 

merupakan penelitian yang menekan pada data numeric (angka) yang diolah 

dengan metode statistika.
40

 

Menurut Subana dan Sudrajat, penelitian kuantitatif dilihat dari segi 

tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu 

fakta atau mendeskripsikan statistic, dan untuk menunjukkan hubungan antar 

variable da ada pula yang sifatnya mengembang konsep, mengembangkan 

pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal.
41

 

Adapun spesifikasinya penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu 

mengangkat fakta, keadaan, variable, dan fenomena-fenomena yang terjadi 

sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan penyajiannya apa adanya. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengarah pada studi korelasional. 

Studi korelasi ini merupakan hubungan antar dua variable, tidak saja dalam 

bentuk sebeb akibat melainkan juga timbal balik antara dua variable.
42

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Mahasiswa UIN Suska Riau.Penelitian ini 

akand ilakukan pada bulan April 2018. 
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C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan ditarik kesimpulan.
43

 Populasi juga merupakan 

keseluruhan objek atau fenomena yang diteliti.
44

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2014 UIN Suska Riau yang masih aktif yang 

berjumlah 334 orang 
45

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel dipilih secara 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu dengan rumus slovin 10%. 

Pertimbangan yang ditentukan dari karakteristik sampel yang 

digunakan adalah: 

a. Aktif sebagai mahasiswa jurusan Ilmu komunikasi UIN Suska Riau 

angkatan 2014 

b. Pernah menggunakan media sosial dan jejaring sosial seperti facebook 

dan Instagram. 

c. Suka mencari informasi-informasi yang factual di media social 

Rumus yang digunakan adalah Rumus Slovin yaitu: 
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N   =       N 

          1+ Ne2 
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        maka, dibulatkan menjadi 77 responden.    

      

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka sampel dalam penelitian ini 

yaitu mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau Angkatan 

2014 yang aktif menggunakan media sosial untuk mencari informasi yg 

factual, responden berjumlah 77 orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (Questioner) 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab Nilai jawaban responden terdiri atas 5 pilihan 

melalui pengukuran sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS)  : diberi nilai skor 5 

b. Setuju (S)   : diberi nilai skor 4 

c. Kurang Setuju (KS)  : diberi nilai skor 3 

d. Tidak Setuju (TS)  : diberi nilai skor 2  

e. Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi nilai skor 1 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis aeperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

dan sebagainya.
46

 

Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data mahasiswa, buku, 

dokumen lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian, terutama dokumen 

yang dimiliki jurusan ilmu komunikasi UIN Suska Riau. 
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E. Validasi Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika nilai corrected item-total 

correlation lebih besar dibandingkan 0,3 seperti yang dijelaskan oleh 

Sugiyono dan Wibowo, Sayuthi dan Sugiyono yang mengatakan bila 

korelasi tiap faktor positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut 

merupakan contruct yang kuat. Item kuesioner yang valid dapat dijasikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya.
47

 

2. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Untuk uji reabilitas digunakan Teknik Alpha 

Cronbach, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal (reliable) bila 

memiliki koefesien keandalan atau Alpha sebesar 0,60 atau lebih.
48

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara statistc deskriptif presentatif dengan 

analisa univariat (univariate analysis) yang berfokus kepada variable tunggal. 

Untuk mengolah data, peneliti menggunakan alat SPSS 24.0 Metode ini 

digunakan untuk  mengukur hubungan diantara berbagai variable, meramalkan 

variable tak bebas dari pengetahuan kita tentang variable terkait.
49

  

Dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan 

persentase, dengan menggunakan rumus statistic sederhana yakni: 
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      F      

     P = ───── X 100%     

      N 

Keterangan : 

P  : Populasi 

F  : Frekuensi 

N  : Jumlah Nilai Keseluruhan 

100% : Ketepatan rumus 

Setelah diperoleh nilai akhir maka dimasukkan kategori penilaian 

yaitu: 

a. Sangat Baik berkisar  76% - 100% 

b. Cukup Baik berkisar  56% - 75% 

c. Kurang Baik berkisar  40% - 55% 

d. Tidak Baik Berkisar  0% - 40% 

  


