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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan 

kuantitaif. Riset kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat.
37

 Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya 

memaparkan situasi atau peristiwa, penelitian deskriptif tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.
38

 

Sementara metode yang digunakan adalah model survei. Metode 

survei merupakan proses pengambilan sampel dari suatu populasi serta 

digunakannya kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.
39

Metode 

survei digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir penelitian 

yang komprehensif dan memberikan kesimpulan yang meyakinkan sehingga 

peneliti merasa puas dengan hasil penelitian. 

 

B. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menjadi sasaran 

untuk menjadi sumber data penelitian.
40

 Berdasarkan data kantor Desa 

Pulau Sarak tahun 2015, jumlah penduduk Desa Pulau Sarak adalah 

sebanyak 1.264 jiwa. Oleh karena itu peneliti mengambil populasi 
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masyarakat dengan usia 26-45 tahun, dimana jumlah masyarakat yang 

berusia 26-45 tahun berjumlah 227 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia 

No Usia Jumlah 

1 0 – 5 tahun 179 

2 6 – 15 tahun 334 

3 16 – 25 tahun 135 

4 26 – 45 tahun 227 

5 46 – 55 tahun 150 

6 > 56 tahun 239 

Jumlah 1.264 jiwa 

Data Kantor Desa Pulau Sarak 2015 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diamati 

dan diteliti.
41

 Sampel dianggap sebagai sumber data yang penting untuk 

mendukung penelitian, adapun jenis sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu memilih orang-orang 

tertentu karena dianggap mewakili berdasarkan penelitian tertentu, 

mewakili statistic dan tingkat signifikasi. Penentuan jumlah sampel dalam 

penelitian ini berdasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto
42

 yang 

menyebutkan apabila subyeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%, 15%, 

20%, 30% hingga 40% atau lebih. 

Melalui pendapat tersebut, peneliti mengambil sampel sebesar 15% 

dari jumlah populasi, sehingga 227 x 15% = 34 orang, akan tetapi 

dilapangan peneliti membulatkan sampel sebanyak 35 orang sebagai 

responden yang dianggap mewakili penelitian. Oleh karena itu yang berhak 

menjadi sampel adalah orang-orang tertentu saja, yaitu penonton program 
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Menyingkap Tabir TV One maka mereka lah yang berhak menjadi sampel 

penelitian.  

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

anatara lain : 

1. Data Sekunder 

Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data 

dari dokumen yang berkenaan dengan penelitian.
43

 Serta teori yang 

berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan dengan membaca buku-buku literature (perpustakaan), internet 

dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, 

digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah ada. 

2.  Data Primer 

Cara pengumpulan data dengan menyebarkan angket. Angket 

merupakan lembaran yang di sajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

sehingga responeden diminta untuk memilih jawaban sesuai dengan 

karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda 

centang. Sumber data ini lazim disebut denga responden (penelitian 

kuantitatif).
44

 Biasanya merupakan daftar pertanyaan guna memperoleh 

data berupa jawaban-jawaban dari responden. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Patton seperti dikutip Moleong, analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori 

danuraian data.
45

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 

teknik deskriptif kuantitatif, statistik deskriptif kuantitatif merupakan 

prosedur-prosedur mengorganisasikan dan menyajikan informasi dalam suatu 
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bentuk yang dapat digunakan dan dapat dikomunikasikan atau dapat 

dimengerti.
46

 Statistik deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memaparkan hasil 

penelitian ke dalam bentuk persentase dan menggunakan tabel. 

Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif presentatif dengan 

analisis univariat (univariate analysis) yang berfokus pada variabel tunggal 

dan tidak mencari hubungan antar variabel. Sebagai tolak ukur, maka analisis 

data dalam penelitian ini berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

a. Persepsi Tidak Baik     :  0 % - 20% 

b. Persepsi Kurang Baik  :  21% - 40% 

c. Persepsi Cukup Baik   :  41% - 60% 

d. Persepsi Baik              :  61% - 80% 

e. Persepsi Sangat Baik  :  81% - 100%
47

 

 

Dengan menggunakan rumus : 

P   = 
  

 
100% 

Keterangan : 

P  :  Persentase 

F  :  Frekuensi 

N  :  Jumlah nilai keseluruhan 

100% :  Ketetapan rumus
48
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