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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan  penelitian deskriptif, dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas, 

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat. Sedangkan penelitian dekskriptif yaitu penelitian yang hanya 

memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian dekskriptif tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.
47

 

 Metode survey merupakan proses pengambilan sampel dari suatu populasi 

serta digunakannya koesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode 

survey adalah metode kuantitatif. Namun biasanya survey dilakukan cenderung 

lebih sederhana dengan alat analisis statistik yang sederhana pula (statistik 

deskriptif) karena sifatnya hanya sebagai pelengkap data atau informasi. Data 

dianalisa dengan cara menghitung persentase nilai skor dari alternatif jawaban 

dengan metode pengukuran yaitu menggunakan skala likert yaitu analisa data 

dilakukan dengan tahapan-tahapan antara lain: 

a. Membuat tabel-tabel rakapitulasi dari hasil jawaban responden sesuai 

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

b. Alternatif-alternatif jawaban responden tersebut diberi skor nilai antara 

lain: sangat baik nilainya 5, baik nilainya 4, cukup baik nilainya 3 kurang 

baik nilainya 2, dan tidak baik nilainya 1. 

c. Setelah itu jumlah frekuensi jawaban dari lima alternatif tersebut 

dijumlahkan keseluruhannya dan dibuat intervalnya dari yang jumlah nilai 

terendah sampai tertinggi. 
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B. Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bukit Kemuning RT.014 RW.009 

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian dilakukan pada bulan 

Februari-April 2018. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga Desa Bukit Kemuning 

RT.014 RW.009 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.Objek penelitian 

ini yaitu Persepsi Ibu Rumah Tangga Terhadap Reality Show Mikrofon Pelunas 

Utang di Indosiar (Studi Pada Desa Bukit Kemuning RT.014 RW.009 Kecamatan 

Tapung Hulu Kabupaten Kampar?). 

 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

 Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

Populasi dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam 

ruang lingkup yang akan diteliti.
48

 

 Populasi dalam penelitian ini yang dipilih oleh penulis adalah penonton 

tayangan Reality Show Mikrofon Pelunas Utang Indosiar yang terdiri Ibu Rumah 

Tangga yang berada di Desa Bukit Kemuning RT.014 RT.009 hal ini dikarenakan 

Ibu Rumah Tangga membutuhkan hiburan setelah mengerjakan rumah seharian 

dan mere juga yang sering lama  di depan televisi  yang setia menonton program 

acara Mikrofon Pelunas Utang.  Populasi ibu rumah tangga berjumlah 60 orang. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan dari fenomena yang akan diamati 

inilah yang diriset. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti atau sampel dapat dideinisikan sebagai 
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anggota populasi yang dipilh dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi.
49

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik 

Nonprobabilty yaitu sampel jenuh atau total sampling. Menurut Rachmat 

Kriyantono total sampling adalah jumlah total populasi di riset.
50

 Menurut 

Arikunto apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel 

yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah 

lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih.
51

 

 Sampel dalam penelitian yang penulis teliti adalah keseluruhan ibu-ibu 

rumah tangga yang di Desa Bukit Kemuning RT.014 RW.009 Kecamatan Tapung 

Hulu Kabupaten Kampar yang berjumlah 60  karena jumlah populasinya kurang 

dari 100 maka semua akan menjadi sampel penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan 

kepada narasumber untuk mendapat jawaban : 

a. Angket atau Koesioner 

Angket atau koesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan pertanyaan kepada responden dengan harapan 

memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan bersifat 

tertutup, yaitu alternatif jawaban telah ditentukan sebelumnya oleh 

peneliti.
52

Angket menggunakan  skala likert yang memiliki 5 pilihan jawaban : 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). 
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b. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengambilan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data.
53

 

 

F. Uji Validitas dan Uji Realibilitas 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara 

mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. 

Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan 

benar. Uji validitas dengan menggunakan SPSS 17. Berikut ini adalah kriteria 

pengujian validitas : 

a. Jika r hitung   r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument 

atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid) 

b. Jika r hitung ≤ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid) 

 

2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat 

pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik 

Cronbachs Alpha, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal (reliabel) 

bila memiliki koefisiensi keandalan Alpha sebesar 0,06 atau lebih.  
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G.  Analisis Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif 

dengan persentase yaitu analisa data menggunakan tabel yang selanjutnya 

dijelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat. Analisa dengan menggunakan teknik ini 

bertujuan untuk mengetahui data yang dikumpulkan akan dianalisa dengan 

menggunakan teknik yang bersifat Deskriptif Kuantitatif. Analisa dengan 

menggunakan teknik.
54

 

Rumus:  

 P = F x 100% 

       N 

 

 Keterangan : 

 P : Angka persentase 

 F : Frekuensi yang dicari 

 N : Jumlah frekuensi yang dicari (number of case) 

 100 : Bilangan Tetap 

 

 Data yang telah dipersentasikan kemudian interpretasi dan diberi keteria 

sebagai berikut :
55

 

0% - 20%   : Sangat Baik 

21% - 40%  : Tidak Baik 

41% - 60%  : Kurang Baik 

61% - 80%  : Baik 

81% - 100%  : Sangat Baik 
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