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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan 

1. Metode 

metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset  metode mengatur 

langkah-langkah dalam melakukan riset. Sedangkan metode penentuan riset , 

periset menentukan metode apa yang ingin dia pakai dalam penelitiannya.
40

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan 

mengunakan metode penelitian survei kepada masyaraka RW.02 Desa Ramabah 

Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang berusia 17 s/d 

60 tahun. Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai 

instrument pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang 

sejumlah responden yang di anggap mewakili populasi tertentu. Dalam survei 

proses pengumpulan dan analisis data sosial bersifat sangat terstruktur dan men 

detail melalui kuesioner sebagai instrument utama untuk mendapatkan informasi 

dari sejumlah responden yang di asumsikan mewakili populasi secara spesifik.
41

 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang periset gunakan adalah analisis isi kuantitatif deskriptif. 

Pengertian metode penelitian deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis 

fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan 

cermat.
42

 

 

B. Lokasi dan Waktu  

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada masyarakat RW.002 Desa 

Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dari peneitian ini adalah masyarakat RW.002 Desa Rambah 

Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Objek dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat RW.002 Desa 

Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 

terhadap pemberitaan kasus penistaa agama oleh ahok di televisi. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang diriset
43

. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah keselurahan masyarakat RT.1,RT.2/RW.002 

Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang 

berjumlah 280 jiwa.  

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berusia 

berkisar antara 17 s/d 60 yang berjumlah 168 dari jumlah keseluruhan masyarakat 

RT.1,RT.2/RW2. 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan di 

teliti
44

. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat RT.1,RT.2/RW2 yang 

berusia 17 s/d 60 tahun yang terdiri dari 87 jiwa dari masyarakat RT.1 dan 81 jiwa 

dari masyarakat RT.2 yang secara keseluruhan berjumlah 168 jiwa.  

Teknik sampel yang digunakan dalam peneitian ini adalah sampling 

purposive. Teknik purposive adalah menentukan orang-orang yang diseleksi atas 

dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset.
45

 

Sementara itu jalaludin memaparkan bahwa teknik purposive, bagaimana periset 

memilih orang-orang tertentu karena berdasarkan penilaian tertentu mewakili 
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statistik, tingkat signifikansi dan prosedur pengujian hipotesis tidak berlaku bagi 

rancangan sampling nonprobabilitas.
46

  

Puporsive dipilih karena belum tentu semua sampel itu masuk dalam kategori 

yang periset inginkan. Karena itu periset ingin menyeleksi sampel yang akan 

diambil dengan cara memberikan petanyaan saringan terhadap pola menonton 

berita ahok dalam kasus penistaan agama. 

Menurut Suharsimi, apabila subjeknya kurang 100 orang maka lebih baik 

semuanya dijadikan sampel. Tapi apabila subjeknya lebih dari 100 orang maka 

dapat diambil 10 hingga 15% atau 20 hingga 25%
47

. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, peneliti mengambil 25% dari jumlah populasi masyarakat RW.002 Desa 

Rambah Tengah Hulu yang berusia 17 s/d 60 tahun. 

168 X 25% = 42 Responden. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang di butuhkan, penulis menggunaka: 

1. Angket 

Angket Angket dilakukan dengan cara penyebaran sejumlah pernyataan 

tertulis yang disusun secara sistematis, jumlah angket yang disebarkan sesuai 

dengan jumlah sampel yang telah peneliti tetapkan. 

 

2. Dokumentasi  

Penulis mengambil data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu 

dokumen yang ada di Desa Rambah Tengah Hulu meliputi, keadaan geografis, 

dan demografi Desa Rambah Tengah Hulu, agama, mata pencaharian dan sosial 

budaya. 
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F. Uji validitas dan Realibilitas 

Untuk mengujia Realibilitas, bahwa ada dua faktor: hasil pengukuran yang 

sebenarnya ( true score), dan kesalahan pengukuran ( measurement error). 

Kesalahan pengukuran ini harus kita perhitungkan, mengingat gejala sosial lebih 

sulit diukur dari pada gejala fisik. Kesalahan pengukuran ini bisa diakibatkan oleh 

banyak sebab, misalnya kata-kata dalam kuesioner membingungakan atau 

responden salah melingkari pilihan jawaban.
48

 

 Berdasarkan penjelasan diatas, untuk menghindari terjadinya kesalahan 

pengukuran. Angket terlebih dahulu di sebarkan kepada 42 responden dari 

kalangan mahasiswa. Dengan jumlah 20 instrument berupa pertanyaan. Kemudian 

hasil dari jawaban angket yang di sebarkan sebagai uji validitas item diolah 

menggunakan SPSS ( Statistical Product and Service Solution. Dari hasil uji 

validitas angket tersebut, maka 17 instrument yang final dari 20 instrument.  

Valid jika r hitung > = r tabel 

Keterangan: 

R hitung = Nilai Corrected items- total corelation pada SPSS 

R tabel = Nilai Pearson Corelation 

Tabel 3.1 

 Uji Validitas Item 

Nomor R hitung  R tabel  Valid 

N_1 

N_2 

N_3 

N_4 

N_5 

N_6 

N_7 

N_8 

.315 

.335 

.340 

.288 

.568 

.408 

.368 

.488 

.297 Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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N_9 

N_10 

N_11 

N_12 

N_13 

N_14 

N_15 

N_16 

N_17 

N_18 

N_19 

N_20 

.300 

-.021 

.564 

.179 

.347 

.396 

.521 

.349 

.436 

.568 

.549 

.392 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data  terkumpulkan, selanjutnya peneliti akan menganalisa 

data tersebut dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan 

menggunakan angka-angka dan selanjutnya diproses dengan menggunakan tabel 

persentase selanjutnya dijelaskan dengan bentuk kalimat. 
49

 teknik analisis ini 

digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat RW002 Desa Rambah Tengah 

Hulu Kecamatan Ramabah Kabupaten Rokan Hulu terhadap pemberitaan ahok 

dalam kasus penistaan agama di televisi.  

Data dianalisis dengan menghitung persentase nilai skor dari alternatif 

jawaban dengan metode pengukuran yakini dengan menggunakan skala likers 

dengan menggunakan beberapa tahapan: 

1. Membuat tabel rekapitulasi hasil dari jawaban responden dengan 

alternatif jawaban antara lain : A,B,C,D dan E. 

2. Kemudian alternatif dari jawaban responden tersebut diberi skor dengan 

nilai: A diberi skor nilai 5, B diberi skor nilai 4, C diberi skor nilai 3, D 

diberi skor nilai 2 dan E diberi nilai 1. 
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3. Setelah itu jumlah frekuensi dari lima alternatif dijumlahkan 

keseluruhannya dan dibuat interval dari jumlah nilai terendeh sampai 

tertinggi. 

4. Selanjutnya jumlah dari setiap alternatif dikalikan berdasarkan bobot 

nilai yang telah ditentukan. 

5. Mencari persentase sesuai dengan skor nilai yang diperoleh yaitu jumlah 

skor nilai dari penjumlahan hasil perkalian masing-masing alternatif 

jawaban kemudian dibagi dengan jumlah inteval jawaban tertinggi 

kemudian di kali 100% 

Menurut sunartono ada lima yang dapat dijadikan sebagai tolak ukurnya, 

antara lain: 

 

a. Angka 0% - 20% =  Tidak Baik 

b. Angka 21% - 40% = Kurang  

c. Angka 41% - 60% = Cukup Baik 

d. Angka 61% - 80% = Baik 

e. Angka 81% - 100% = Sangat Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


