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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang di pilih dalam penelitian ini 

menggunakan Deskriptif Kuantitatif. Yaitu suatu penelitian menggunakan angka-

angka, selanjutnya di proses ke bentuk tabel-tabel persentase dengan menggunakan 

metode survey. Survey adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai 

instrument pengumpulan datannya. Tujuannya untuk memperoleh informasi 

tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu.27 

Penelitian kuantitatif yaitu metodologi kuantitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya dianalisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif.28 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di SMK 

Muhammadiyah I Pekanbaru. Sekolah ini beralamat di Jalan Senapelan. Lokasi 

Sekolah ini terletak di Kecamatan Sinapelan. 

   

C. Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseoarang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi.29 

                                                           
27  Rachamat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006), 59 
28 Sofar Silaen, Widiyono, Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penelitian Skripsi Dan 

Tesis, (Jakarta : In Media, 2013), 18 (Dalam Skripsi Yorike Hidayat, “Persepsi Remaja Kelurahan 

Pematang Pudu Kecamatan Mandau Duri Terhadap Tayang Breakout Di Net TV”, Uin Suska 

Riau, Ilmu Komunikasi. 2016) 
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), 174 
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 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel. 30  

 Dalam penelitian ini yang merupakan populasi adalah semua siswa 

multimedia SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang berjumlah 40 orang yang 

terdiri dari dua kelas. Istilah populasi pada statistik memiliki pengertian yang 

berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Pada statistik populasi berarti kumpulan 

objek yang di teliti.31 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket Atau Kuesioner. 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 

Disebut juga angket. Kuesioner bias dikirim melalui pos atau periset mendatangi 

secara langsung responden. Bisa diisi saat periset dating sehingga pengisiannya 

didampingi periset, bahkan periset bias bertindak sebagai pembaca pertanyaan dan 

responden tinggal menjawab berdasarkan jawaban yang disediakan. Kuesioner bisa 

diisi sendiri oleh responden tanpa bantuan atau kehadiran periset. Berbagai cara di 

atas yang biasa terjadi dalam riset. 

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 

pertanyaannya.32 

2. Dokumentasi 

Ada beberapa buku yang menganggap dokumentasi sebagai sebuah metode 

pengumpulan data. Anggapan ini biasanya terdapat pada riset-riset historis, yaitu 

bertujuan untuk mengali data-data dimasa lampau secara sistematis dan objektif. 

Buku ini menganggap bahwa dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data 

yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode 

                                                           
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), 174 
31 Lukas, Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: Andi, 2009), 2. 
32 Ibid.  
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observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan 

penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpreksi data.33 

Jadi, pengambilan data pada dokumen-dokumen yang berkenaan dengan 

penelitian seperti yang ada di SMK jurusan Multimedia. Muhammadiyah 1 

Pekanbaru adalah salah satu cara pengumpulan data. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisi data pada riset kuantitatif berbeda dengan riset kualitatif. Perbedaan 

ini salah satunya disebabkan pada jenis datanya. Karena riset data kuantitatif 

berbentuk angka-angka, maka analisis datanya berupa penghitungan melalui uji 

statistik.34 

 Dalam melakukan analisis data penelitian ini, penulis menggunakan rumus 

statistik sederhana yakni: 

 

 F 

P = 
 

x 100%  

 N 

  

Dimana: 

P =  Persentase 

F=   Frekuensi 

N =  Jumlah nilai keseluruhan 

Setelah diperoleh nilai akhir maka dimasukkan kategori penilaian yaitu: 

- Sangat baik berkisar 76% - 100% 

- Cukup baik berkisar 56% - 75% 

- Kurang baik berkisar 40% - 55%  

- Tidak baik berkisar  0%  - 40% 35 

 

                                                           
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 Ibid.  


