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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis gunakan adalah 

kuantitatif Pada penelitian kuantitatif, teori atau paradigm teori digunakan 

untuk menunutun peneliti menemukan masalah penelitian, penemuan 

hipotesis, menemukan konsep konsep, menemukan metodologi, dan 

menemukan alat alat analisis data. Karena itu amanat penting teori 

dibicarakan dalam setiap pembahasan penelitian kuantitatif, mengingat 

perannya yang dominan itu. Melihat pentingnya kedudukan teori dalam 

penelitian kuantitatif, makanya dalam menemukan khazanah ilmu 

pengetahuan secara luas mengenai permasalahan yang sedang atau akan 

dibahas dan selanjutnya menemukan posisi penelitinya dalam khazanah 

pengetahuan tersebut.
69

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian akan dilakukan pada Sanggar Kasimiyah UIN SUSKA Riau. 

Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada Februari-September 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota kasimiyah uin 

suska riau yang berjumlah 220 

b. Sampel  

Sampel merupakan bagian kecil yang mewakili kelompok atau 

keseluruhan yang lebih besar, dalam penelitian ini sampelna berjumlah 

220 orang diambil degan menggunakan rumus slovin: 

n = 
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n =  ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

Kelonggaran ketidaktelitian karna kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat di tolerir. Batas kesalahan yang di tolerir 10%.
70

 

N = 220, e= 5% :0,1 

  
   

          
 

  
   

          
 

  
   

   
 

    anggota yang akan di jadikan sampel  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Kuensioner  

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mendapatkan data 

merupakan suatu cara mendapatkan data penulis menggunakan kuesioner 

adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Hal ini disebut 

juga angket. Tujuan penyebaraan kuensioner untuk mencapai informasi 

yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa kwatir 

bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuia dengan kenyatann 

dalam pengisian daftar pertanyaan.
71

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data historis dengan kata lain pengumpulan data terlulis terutama arsip-

arsip, buku-buku, serta pendapat dan teori yang berhubungan dengan 

masalah-masalah penelitian.
72
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E. Uji Validitas  

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan dalam mengukur apa 

yag igin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setipa skor 

indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi 

dibandingkan dengan sampling error pada taraf signitifikan 0.05. pengukuran 

dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini 

adalah kriteria pengujian validitas.
73

uji validitas ini menggunakan SPSS. 

Berikut adalah criteria pengujian validitas 

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

intemi ntem pertanyaan berkorelasi signitifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid) 

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

item-item pertanyaan berkorelasi signitifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak  valid). 

 

F. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas memiliki sifat dapat dipercaya. Dengan kata lain,suatu 

alat ukur memiliki reliabilitas bila hasil pengukurannya relatif konsisten 

apabila alat ukur tersebut digunakan berulag kali oleh peneliti yang sama atau 

oleh peneliti lainnya.
74

 

Untuk uji reliabilitas digunakan teknik Alpha Cronbach, dimana suatu 

instrument dapat dikatakan handal (reliebel) bila memili koefisien keandalan 

atau alpha sebesar 0,6 atau lebih.  

 

G. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data data penilaian dengan 

menggunakan skala likert. Setiap pertanyaan tersebut dihubungkan dengan 

jawaban yang berupa dukungan atau pernyataan tersebut dihubungkan dengan 
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jawaban yang berupa dukungan atau pernyaatan sikap yang diugkapkan 

dengan kata kata. 
75

 

Untuk menjawab pertanyaan yang ada, penulis menggunakan format 

skala likert digunakan untu mengukur sikap seseorang mengenai suatu objek 

sikap.
76

 Instrument penelitian ini berupa kuesioner dengan menggunakan skala 

likert dengan lima pilihan jawaban. 

Kategori jawaban untuk pilihan subjek dalam skala ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Sangat setuju (ss)/ a dengan skor   : 5 

b. Setuju (s)/b dengan skor    : 4 

c. Cukup setuju (ca)/c dengan skor   : 3 

d. Tidak setuju (ts)/d dengan skor   : 2 

e. Sangat tidak setuju (sts)/e dengan skor  : 1 

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

persentase yaitu analisis yang menggunakan table yang selanjutnya dijelaskan 

dalam bentuk kalimat kalimat. Metode deskriptif kuantitatif persentase 

adalah dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada dilapangan dan 

kemudian dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya dengan 

menggunakan tabel tabel persentase. Rumus yang digunakan yaitu: 

P=
 

 
      

Keterangan  

P = angka persentase 

F = frekuensi 

N = jumlah nilai frekuensi 

100% = bilangan tetap (konstan) 

Dengan kriteria interpretasi skor sebagai berikut:
77

 

1. Angka 81% 100%  = Sangat Baik 

2. Angka 61% 80%                  = Baik 

                                                 
75

 Ibid.hlm,138 
76

 Kriyanto, Teknik Praktis:Riset Komunikasi (Jakarta: kencana,2010),136. 
77

 Ridwan Dan Sunarto, Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial 

Ekonomi, Komunikasi  Dan Bisnis, Lengkap Dengan Aplikasi SPSS 14 (Bandung;Alfabeta, 2011), 



 44 

3. Angka 41% 60%        = Cukup Baik 

4. Angka 21% 40%                 = Kurang Baik 

5. Angka 0% 20%                     = Sangat Kurang Baik              

Untuk menarik kesimpulan, apabila hasilnya 81% 100%  berarti 

respon mahasiswa sanggar kasimiyah  terhadap tayangan Indonesian idol 

sangat baik, apabila hasilnya 61% 80%  berarti baik, apabila 41% 60% 

berarti cukup baik, apabila persentase jawaban mahasiswa  21% 40% berarti 

kurang baik dan 0% 20% berarti kurang baik.              


