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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini penulis menggunakan Deskriptif Kuantitatif. Yaitu 

data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk penyajian data berupa angka 

atau hitungan dan bukan dengan bentuk pendeskripsian atau penjabaran secara 

detail dalam bentuk kalimat. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian yang melibatkan pada perhitungan atau angka dan 

kuantitas
30

. 

Setelah data tersajikan, selanjutnya penulis akan menganalisa data 

tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan persentase. 

Setelah metode penelitian terpilih maka peneliti akan dapat menyusun 

instrumen penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat pengumpul data yang 

berbentuk teks, kuisioner, untuk dijadikan pedoman wawancara. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini penulis laksanakan di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Waktu yang digunakan 

untuk melakukan penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2017 hingga 

Agustus  2018. 

  Tabel 3.1 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 
N

o.  

Uraian Kegiatan Bulan  

Des 

2017 

Jan 

2018 

Feb 

2018 

Mar 

2018 

Apr 

2018 

Me 

2018i 

Jun 

2018 

Jul 

2018 

Agust 

2018 

1. Pembuatan Proposal 

Penelitian 

         

2. Perbaikan Proposal          

3. Seminar Proposal          

4. Penyusunan 

Instrumen 

         

5. Pengumpulan Data          

6. Pengelolahan Data           

7. Pembuatan Laporan            

8. Persentase 

hasil/sidang 
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Tohirin,Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2012), 1 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian, karena 

populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa konsentrasi jurnalistik angkatan 

2014 UIN Suska Riau dengan jumlah populasi sebanyak 78 mahasiswa.  

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian 

No  Lokal  Jumlah Populasi 

1 Jurnalistik A 23 

2 Jurnalistik B 24 

3 Jurnalistik C  31 

 Jumlah  78 

Sumber : Bagian Akademik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto penentuan pengambilan 

sampel apabila kurang dari 100 lebih baik ambil semua hingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.Jika jumlah subjeknya besar 

dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% dari populasi.
31

 

Dalam penelitian ini jumlah populasi penelitian adalah sebanyak 

78orang sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian 

yang berarti teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total 

sampling, keseluruhan populasi merangkap sebagai sampel penelitian.
32

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini penulis kumpulkan dengan menggunakan teknik 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner adalah suatu usaha mengumpulkan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara 
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 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara  2006), hlm. 55. 
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tertulis oleh responden yang mengarah kepada permasalahan, tujuan dan 

hipotesis penelitian.
33

 

Melalui teknik ini peneliti menyebarkan angket yang berupa 

pertanyaan tertulis yang disusun dalam daftar dan menyesuikan dengan 

kajian penelitian. Jumlah angket yang akan disebarkan sesuai dengan 

jumlah responden yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Dokumentasi  

Pengambilan data pada dokumen-dokumen yang berkenaan dengan 

penelitian. Yaitu mengambil data dari fakultas dakwah dan ilmu 

komunikasi, terkhusus bagian akademik fakultas dakwah dan komunikasi 

dimana penulis mengadakan penelitian ini. 

 

E. Uji Validitas Data 

Dalam penelitian, keampuhan instrumen penelitian (validitas) 

merupakan hal yang penting dalam pengumpulan data ataupun sejauh mana 

suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Karena data yang 

benar sangat menentukan bermutu tidak bermutu hasil penelitian. Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan atau kesahihan 

sebuah instrumen.
34

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisa data 

tersebut menggunakan jenis analisis univariat yang mana jenis analisis ini 

berlaku untuk satu variabel.  Data penelitian ini dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif dengan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk 

angka, kemudian diproses dengan tabel persentase dan diukur dengan rumus 

statistik deskriptif. 

Untuk mengklasifikasi angket sesuai permasalahan yang diangkat 

penulis menggunakan rumus: 
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 100% 

Keterangan ; 

p= Populasi 

f= Frekuensi 

n= Jumlah Nilai Keseluruhan 

100% = Ketetapan Rumus 

Adapun tujuan klasifikasi ini adalah untuk memudahkan peneliti  

menjawab permasalahan mengenai Minat Menulis Di Media Online Pada 

Mahasiswa Jurnalistik Angkatan 2014 UIN Suska Riau. 

Untuk mendapatkan hasil data kuantitatif akan diberi nilai dari 

masing-masing variabel dengan skor 5,4,3,2,1 yakni ; 

a) Untuk jawaban A skor 5 

b) Untuk jawaban B skor 4 

c) Untuk jawaban C skor 3 

d) Untuk jawaban D skor 2 

e) Untuk jawaban E skor 1 

 

Dengan prosedur pengukuran sebagai berikut ; 

a. Jika mencapai 81% -100% dikategorikan sangat berminat 

b. Jika mencapai 61% -80% dikategorikan berminat 

c. Jika mencapai 41% -60% dikategorikan kurang berminat 

d. Jika mencapai 21%-40% dikategorikan tidak berminat 

e. Jika mencapai0%-20% dikategorikan sangat tidak berminat 

 
 


