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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan analisis frekuensi dalam 

bentuk persentase dengan menggunakan metode survei. Survei adalah metode 

riset dengan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan datanya. 

Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang 

dianggap mewakili populasi tertentu. Survei deskriptif adalah jenis survei 

yang digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang 

sedang diteliti. Fokus riset ini adalah perilaku yang sedang terjadi dan terdiri 

dari satu variabel.
27

 Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

kepuasan responden terhadap program acara talk show Just Alvin di Metro 

TV. 

Penelitian kuantitatif yaitu metodologi kuantitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya 

dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif.
28

 Penelitian ini dilakukan 

tanpa uji hipotesis karena dalam penelitian ini yang dilakukan adalah 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan keadaan 

yang ada selama atau dalam kondisi kerja saat ini. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, fakultas Dakwah Dan Komunikasi. 
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C. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu yang 

memiliki karakteristik (sifat-sifat) tertentu yang akan diteliti.
29

 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Ilmu 

Komunikasi semester 5 angkatan 2014 Uin Suska Riau. Yang berjumlah 

keseluruhanya yaitu sebanyak 302 mahasiswa.  

b. Sampel  

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila 

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika 

populasinya besar dapat diambil antara 5-10% tergantung dari kemampuan 

peneliti, luas wilayah pengamatan, dan besar kecilnya resiko yang 

ditanggung oleh peneliti.
30

 

Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara statistik 

yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin, digunakan untuk menentukan 

ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya yaitu 

sebanyak 302 mahasiswa. Untuk presisi yang ditetapkan dalam penentuan 

sampel adalah 10%. Alasan peneliti menggunakan tingkat presisi 10% 

karena jumlah populasi kurang dari 1000. 

Rumus Slovin : 

 

 N =       N 

  1 + Ne
2 

Keterangan : 

n =  ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 
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E =  kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir yaitu sebesar 0,1 (10%) 

Berdasarkan Rumus Slovin, maka besarnya penarikan sampel penelitian 

adalah :  

 N =       N 

  1 + N(e)
2 

 

 N =       302      =  75,1 dibulatkan menjadi 75 

mahasiswa 

  1 + 302(0,1)
2 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut sampel yang didapat berjumlah 

75 mahasiswa. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Angket  

Angket adalah serangkaian atau pertanyaan yang disusun secara 

sistematis, kemudian didistribusikan melalui pos untuk diisi dan 

dikembalikan atau dapat juga dijawab dibawah pengawasan peneliti.
31

 

Skala pengukuran data menggunakan skala ordinal dan dengan jenis 

pertanyaan tertutup dan jawaban tunggal dan skala instrumen 

menggunakan Skala Likert dengan alternatif jawaban menggunakan 

jenjang 5 yaitu sangat puas dengan skor 5, cukup puas dengan skor 4, puas 

dengan skor 3, kurang puas dengan skor 2, dan tidak puas dengan skor 1.
 

2. Observasi  

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap 

objek penelitiannya. Instrumen yang di pakai dapat berupa lembar 

pengamatan, panduan, pengamatan, dan lainnya.
32
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3. Uji Vadilitas  

Merupakan pernyataan sejauh mana data yang ditampung pada 

suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin di ukur dan digunakan 

untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar kuesioner 

dalam mendefinisikan suatu variabel. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

4. Uji Realibitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik.
33

 Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus alpha α, karena instrumen dalam penelitian ini 

berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan 

rentangan antara 1-5 dan uji validitas  menggunakan  item  total,  dimana  

untuk  mencari  reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, 

misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha 

α: 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Dalam 

penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tekhnik 

Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS 15.0 

for windows. 

 

Rumus : 

α = 






 


 xS

jS

k

k
2

2

1
1

  

 

Keterangan : 
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α    =  koefisien reliabilitas alpha 

k    =  jumlah item 

S
2
j  =  varians responden untuk item I 

S
2
x =  jumlah varians skor total 

Indikator pengukuran reliabilitas menurut yang membagi tingkatan 

reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :  Jika alpha atau r hitung:  

1. 0,8-1,0  = Reliabilitas baik 

2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima 

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 

Untuk mengetahui apakah data yang diambil dari sampel penelitian 

yang terpilih merepresentasikan populasinya, maka biasanya dilakukan uji 

normalitas terhadap data tersebut.Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat menurut 

Sudjana (2005: 273). Langkah-langkah uji normalitasnya adalah sebagai 

berikut.               

 

5. Uji Chi Square 

Uji kenormalan dimaksudkan sebagai langkah awal dalam 

mengolah data secara statistik, terutama dalam menentukan statistic yang 

digunakan apakah menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. 

Uji normalitas data awal tersebut menggunakan rumus Chi-kuadrat 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

Ho  : data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha  : data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

tidak  normal. 

 

 

 

 

 



 31 

Rumus Chi-kuadrat sebagai berikut. 

2.  

 X
2
        : Chi-kuadrat 

Oi        : Frekuensi pengamatan 

Ei         : Frekuensi yang diharapkan 

k          : banyaknya interval 

 

Kriteria pengujian terima H0 jika X
2
hitung < X

2
tabel dengan dk= k-3 dan 

alva= 5 %, berarti data berdistribusi normal.
34

. 

 

E. Teknik Analisi Data 

Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif presentatif dengan 

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

Untuk mengolah data, peneliti menggunakan alat bantu SPSS 23.0 (Statistical 

Package for Social Science). Metode ini digunakan untuk mengukur hubungan 

diantara berbagai variabel, meramalkan variabel tak bebas dari pengetahuan 

kita tentang variabel terikat.
35

 Statistik deskriptif merupakan prosedur-

prosedur mengorganisasikan dan menyajikan informasi dalam satu bentuk 

yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat dimengerti.
36

 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memaparkan data hasil penelitian. Statistik 

deskriptif berhubungan dengan teknik untuk pencatatan, pengorganisasian dan 

peringkasan informasi dari data numerik. Sudjana mengatakan, Deskriptif 

persentatif ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden 

dikali 100 persen, adalah sebagai berikut
37

: 
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 P =   ƒ x 100% 

  N 

Keterangan :  

P  : Persentase 

ƒ   : Frekuensi 

N   : Jumlah responden 

100 %  : Bilangan tetap 

Hasil-hasil ini akan diolah untuk memperoleh nilai persentasi 

penggunaan media sosial serta di narasikan. Penelitian ini menggunakan Skala 

Likert, berikut adalah tabel  nilai beserta makna nilai tersebut : 

Tabel 3.1 

(Persentase Nilai) 

 

Nilai Makna 

85% - 100% Sangat tinggi/sangat kuat  

68% - 84% Tinggi/Kuat 

52% - 68% Sedang  

36% - 52% Rendah/lemah 

20% - 36% Sangat rendah/sangat lemah 

Sumber : Sugiyono, 2000 : 183 

Dari nilai ukur presentase tersebut dapat di ketahui kepuasan 

responden terhadap program acara talk show Just Alvin di Metro TV. 

 

 

 

 

 


