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METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

(Backer,  Mulyana,  2001,  hal.  5)
40

   mendefenisikan  perspektif  

sebagai “seperangkat gagasan yang melukiskan karakter situasi yang 

memungkinkan pengambilan tindakan”: suatu spesifikasi jenis-jenis tindakan 

yang memungkinkan orang dapat dinilai”. Istilah lain dari perspektif adalah 

pendekatan. Ada dua jenis sifat perspektif atau pendekatan, yaitu : bersifat 

membatasi pandangan kita dan selektif. Artinya adalah perilaku orang 

ditentukan oleh perspektifnya tentang realitas. Berdasarkan perspektif itu, dia 

memerhatikan menginterpretasi, dan memahami stimuli dari realitas yang 

ditemui serta mengabaikan stimuli lainnya, lalu berprilaku berdasarkan 

pemahamannya lewat perspektif itu. 

Melihat dari tujuan permasalahan yang diteliti yaitu untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh Program acara My Trip My Adventure terhadap minat 

menjelajah Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau, maka bentuk 

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Deskriptif Kuantitatif. Jenis 

penelitian ini untuk memudahkan dan menangkap informasi kuantitatif dengan 

deskripsi yang teliti, rinci dan mengenai potret yang sebenarnya terjadi 

dilapangan studinya Atau dengan kata lain untuk membuat gambaran mengenai 

situasi atau kejadian.
41

 

Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis Korelasi yaitu 

periset menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua (lebih) konsep 

variabel yang akan diteliti. metode yang digunakan adalah metode survey, 

yaitu metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

pengumpulan datanya. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  

SyarifKasim Riau. Di Sekre MAPALA, Kampus Raja Ali Haji. Jl. H.R 

Soebrantas No.155, KM.15, Simpang Baru Panam Pekanbaru 28193 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang diriset. 

Kumpulan objek riset bisa berupa orang, organisasi, kata-kata dan kalimat, 

simbol-simbol nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan, dan lainnya. 

Sedangkan sample adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang 

akan diamati
.42

 

Pada penelitian ini peneliti mengambil popolasi Mahasiswa Pecinta 

Alam UIN SUSKA Riau sebanyak 229 Orang, dan sampelnya adalah 

Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau yang aktif dalam kepengurusan 

2017. Sampel yang diambil adalah mahasiswa yang pernah menonton acara My 

Trip My Adventure dan anggota aktif dalam kepengurusan MAPALA SUSKA 

yang berjumlah 30 orang, dalam pengambilan sampel ini menggunakan teori 

Teknik purposiv sampling atau purposive sampling dimana teori ini digunakan 

untuk mengambil sample secara kebetulan dengan keadaan tertentu atau 

dengan syarat tertentu. saat pra riset dengan menyebarkan anget (kuesioner) 

sementara telah deketahui bahwa anggota aktif kepengursan MAPALA 

berjumlah 30 orang dan 30 orang tersebut pernah menonton acara tersebut. 

 

D. Teknik Pengumpilan Data 

Seorang  periset  harus  melakukan  kegiatan  pengumpulan  data. 

Kegiatan pengumpulan data adalah prosedur yang sangat menentukan baik 

tidaknya riset. Pada penelitian ini, periset menggumpulkan data dengan cara  

Observasi, kuesioner (angket) dan Dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan pada saat pertama hendak pra riset, melihat dan 

malukan wawancara. Wawancara adalah percakapan antara periset (orang yang 
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ingin mendapatkan informasi) dan informan (orang yang memberikan 

informasi) tentang suatu objek, wawancara merupakan motode pengumpulan 

data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
43

 

Jadi peneliti mencari narasumber untuk mendapatkan informasi yang 

akurat dan dapat dipercaya, narasumber pada penelitian ini adalah Mahasiswa 

Pecinta Alam UIN SUSKA Riau. Pada saat wawancara, periset langsung 

datang ke sekre dan berjumpa dengan Kepengurusan MAPALAN UIN SUSKA 

Riau. 

2. Kuesioner (angket) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden, 

disebutjuga angket. Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang 

lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila 

responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam 

pengisian daftar pertanyaan.
44

 

a. Angket terbuka 

Bila pertanyaan diformulasi sedemikian rupa sehingga responden 

mempunyai kebebasan untuk menjawab tanpa adanya alternatif jawaban yang 

diberikan periset. 

b. Angket tertutup 

Suatu angket dimana responden telah diberikan alternatif jawaban oleh 

periset. Responden tinggal memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan 

realitas yang dialaminya, biasanya dengan memberikan tanda × atau √. 

Pada penelitian ini, periset menggunakan angket terbuka dan tertutup, 

dimana angket terbuka ini menanyakan pendapat-pendapat anggota MAPALA 

secara bebas terhadap Acara My Trip My Adventure. Sedangkan angket 

tertutup berisi pentanyaan yang telah diberikan alternatif jawaban oleh periset. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering 

digunakandalam berbagai metode pengumpulan data. Tujuannya untuk 
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mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

Dokumentasi disini berupa kegiatan MAPALA SUSKA dan kegiatan yang 

ditayangkan dalam acara My Trip My Adventure. 

4. Sumber Data 

Data merupakan bahan keterangan suatu objek penelitian yang 

diperolehdari lokasi penelitian. Data dikonsepkan sebagai segala sesuatu yang 

hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta dan fakta tersebut 

ditemukan oleh peneliti pada saat dilokasi penelitian. Pengumpulan data 

penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Data Premier 

Peneliti akan memperoleh data dari sumber objek pemelitian dilokasi 

penelitian dengan menyebarkan kuisioner yang sudah dipersiapkan seleumnya 

isi kuisioner berupa pertanyan tertutup. Penyebaran kuisioner ini bertujuan 

untuk memperoleh data kuantitatif yang objektif, metode survey juga turut 

digunakan untuk melengkapi dan mengetahui hasil dari penelitian ini. Data 

premier disini adala kuisioner yang telah diisi oleh MAPALA UIN SUSKA 

RIAU. 

b. Data Skunder 

peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepengurusan 

MAPALA SUSKA, ke perpustakaan dan mencari buku atau jurnal-jurnal serta 

kamus bahasa Indonesia sebagai bahan referensi untuk membantu data 

penelitian yang bersangkutan dengan yang akan diteliti. Selain itu peneliti juga 

mencari data-data tambahan dari internet guna untuk membantu pengetahuan 

biodata atau profile dari apa yang akan diteliti. Dalam hal ini profil acara my 

trip my adventure dan profil Mahasiswa Pecinta Alam SUSKA Riau. 

 

E. Uji Validasi Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara 

mengkolerasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. 
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Kemudian hasil kolerasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

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

benar. Uji validitas diproses menggunakan SPSS 24. 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur 

sesuatu. Untuk menguji validitas, ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan
45

: 

a. Mendefenisikan secara operasional konsep yang akan di ukur 

b. Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada sejumlah responden 

c. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban 

d. Menghitung korelasi antara tiap-tiap pernyataan dan skor total dengan 

menggunakan rumus teknik korelasi product moment. 

Berikut ini adalah kriteria pengujian validitas : 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig, 0,05) maka instrumen 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 instrumen atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

tidak valid)
46

 

Dari uji tersebut di dapatkan bahwa setiap pertanyaan yang hendak di 

pertanyakan dalam angket hasilnya Valid, dimana r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi 

dengan sig, 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi 

signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

2. Uji Reabilitas 

Reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai dua 

kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang 

diperoleh relatif konsisten, alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain 

reabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala 

yang sama.
47
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Uji Rehabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

mengukuran tersebut di ulang. Untuk uji reabilitas digunakan Teknik Alpha 

Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (realible) bila 

memiliki koefisien keandalan atau alphs sebesar 0,5 atau lebih. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Deskriptif kuantitatif 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposiv sampling atau disebut Judmental sampling yakni peneliti ini 

akan memilih orang–orang berdasarkan penelititan tertentu yang akan 

menjadi responden penelitian ini. Teknik purposiv sampling. Dalam hal ini 

peneliti hanya memilih sampel mahasiswa yang menonton tayangan My 

Trip My Adventure sedangkan mahasiswa yang tidak menonton tayangan ini 

tidak termasuk dalam penelitian. Sesuai penelitian ini maka kriteria sampel 

adalah : 

a. mahasiswa aktif kepengurusan 2017 dalam UKM/ORGANIASI 

MAPALA UIN SUSKA Riau, 

b. pernah menonton tayangan “My Trip My Adventure” 

Teknik analisis ini menguraikan data-data yang diperoleh dengan 

menyusun data tabel-tabel, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan 

data-data resebut.
48

 

Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan teknik analisis data 

secara statistic dengan menggunakan alat bantu SPSS 24 (Statistic Packege For 

SosialSciences), yaitu analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh 

Acara My Trip My Adventure Terhadap Minat Menjelajah MAPALA UIN 

SUSKA Riau. 

Penelitian ini berpedoman pada ordinal dengan menggunakan skala 

liker dengan ketentuan nilai bobot.Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

gejala,kejadian atau fenomena sosial dan pendidikan. Skala Likert mempunyai 
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reliabilitas yang relatif tinggi dibandingkan dengan skala lainnya, Makin 

banyak jumlah item, maka makin kurang reliabilitasnya.Setiap pertanyaan yang 

akan dijawab oleh responden akan mendapatkan skor. Skor tertinggi akan 

diberikan 5 poin pada setiap item pertanyaan dan skor terendah akan diberikan 

1 poin pada setiap item pertanyaan. Bentuk rentang nilai skor dalam item 

pertanyaan adalah sebagi berikut : 

1) Sangat setuju diberi poin skor = 5 

2) Setuju diberi poin skor = 4 

3) Cukup setuju diberi skor = 3 

4) Kurang setuju diberi skor = 2 

5) Tidak setuju diberi skor = 1 

Teknik analisis deskriptif presentase ini digunakan untuk mengkaji 

variabel yang ada dalam penelitian, yaitu variabel acara My Trip My Adventure 

dan pengaruh minta Mahasiswa Pecinta Alam SUSKA dalam Menjelajah. 

Langkah-langkah yang ditempuh untuk menguji variabel dengan menggunakan 

teknik deskriptif presentase ini adalah: 

a) Membuat tabel frekuensi angket variabel (X) dan Variabel (Y) 

b) Menentukan skor responsen yang diperoleh dengan skor yang telah 

ditentukan 

c) Menjumlahkan skor yang diperoleh setiap responden  

d) Memasukkan skor tersebut kedalam rumus 

e) % =  F.1OO% 

N 

Keterangan : F = Skor yang diperoleh 

N = Skor Ideal 

% = Persentase 

2. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis yang peneliti lakuan bertujuan untuk mempelajari masalah-

masalah yang ada dan menggambil kesimpulan hasil penelitian. Untuk 

keperluan tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan 

menggunakan persamaan regresi linier sederhana, dengan rumus : 

Y = a + b X 
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Keterangan :Y = Variabel yang diramalkan (dependent variabel)  

   X = variabel yang diketahui (independent variabel)  

   a = Besarnya nilai Y pada saat nilai X = 0 

   b = Besarnya perubahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan.
49

 

Selanjutnya untuk mempermudah melakukan analisis data yaitu dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 24 untuk mengetahui koefisien regresi. 

Sedangkan untuk melihat nilai hubungan antara variabel X dan Y, Peneliti 

menggunakan kolerasi produck moment yang dirumuskan oleh Karl Persons. 

Membandingkan beberapa hasil pengukuran dari populasi yang sama pada 

waktu yang berbeda atau oleh periset yang berlainan. Perbandingan ini 

dihitung untuk mencari koefiesien korelasinya. 

 

Rumus product moment: 

  r =  n(∑XY) – (∑X ∑Y) 

√ [n∑X²  ) − (∑X)²] [n∑Y² - (∑Y)²] 

 

Keterangan :  r = koefisein product moment 

n = jumlah individu dalam sampel 

X = angka mentah untuk pengukuran 1 

Y = angka mentah untuk pengukuran 2 

Dengan interpretasi nilai r sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Interpretasi Nilai r 

Interval koofisein Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup Rendah 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

 

Kriteria Analisis: 
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Pengaruh Acara My Trip My Adventure terhadap Minat Menjelajah 

Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau, dapat diketahui dari hasil 

koefisien regresi linear sederhana,. Pengujian hipotesis dapat dilihat dari taraf 

probabilitas (signifikansi) yang ada (p value) yang merupakan hasil 

perbandingan taraf sugnifikansi dengan hasil signifikasi acara My Trip My 

AdventureTrans TV terhadap minat menjelajah Mahasiswa Pecinta Alam UIN 

SUSKA Riau. 

Untuk menguji kebenaran hipotesis digunakan uji t, dengan cara 

membandingkan tabel yaitu apabila thitung> ttabel berarti Ho di tolak dan Ha 

diterima, maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel tidak bebas. Begitu juga sebaliknya, dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat keyakinan (a) sebesar 50%.
50
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