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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan motode deskriptif 

kuantitatif. Yaitu riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah 

yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu 

mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek 

keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi 

dari seluruh populasi.
41

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Lamanya pembuatan 

penelitian ini yaitu selama 6 bulan, dimulai dari bulan Februari sampai bulan Juli 

tahun 2017. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh priset 

untuk di pelajari, kemudian di Tarik untuk kesimpulan.
42

 Populasi dari penelitian 

ini adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2014, yang berjumlah 

keseluruhanya yaitu sebanyak 331 orang. 

Sampel adalah bagian yang diamati sampel merupakan bagian yang 

diambil dari populasi sampel dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik 

dari suatu populasi, maka teknik pengambilan sampel dengan cara memasukan 

seluruh populasi. Hal ini dilakukan dengan melihat jumlah populasi yang dapat 

dijangkau penulis, bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian dan 

dianggap dapat memiliki karakteristik populasi.  
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Apabila jumlah populasi kurang dari 100, maka keseluruhannya boleh 

diambil 10-15%, 20-25% dari populasi tersebut.
43

 Dengan menggunakan teknik 

Purposive Sampling yaitu penarikan sampel yang diseleksi atas dasar kriteria-

kriteria tertentu.
44

 Sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari 331 orang 

mahasiswa yaitu 66 orang, sampel diambil secara Purposive Sampling. Sampel 

harus menonton kasus yang sedang di teliti, sehingga memberikan data yang tepat 

bagi peneliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden
45

 yaitu 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FDK UIN SUSKA Riau. Angket ini 

akan disebarkan kepada sampel kelas Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

FDK UIN SUSKA Riau yang berjumlah 66 orang sesuai dengan responden 

penelitian. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu penulis mengambil data-data segala sesuatu tentang 

Fakultas dan juga profil Fakultas untuk menggambarkan deskripsi Fakultas. 

3. Observasi 

Sebenarnya kegiatan observasi adalah kegiatan yang setiap saat kita lakukan. 

Dengan perlengkapan pancaindranya yang kita miliki, kita sering mengamati 

objek-objek di sekitar kita.
46

 Sebelum di adakannya penelitian ini penulis telah 

mengamati mahasiswa ilmu komunikasi dan bagaimana tanggapan mereka 

tentang kasus penistaan agama oleh Ahok di televisi. Observasi ini untuk 

meyakinkan penulis bahwa penelitian ini layak untuk di teliti. 
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E. Validasi Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara 

mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian 

hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. 

Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Uji 

Validitas diproses menggunakan SPSS 17.0. 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). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat 

pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Untuk uji reabilitas digunakan Teknik Alpha Cronbach, dimana 

suatu instrument dapat dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien 

keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari lapangan peneliti akan menganalisa data 

tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif menjelaskan 

permasalahan yang diteliti dengan bentuk angka-angka dengan rumus, yaitu: 

  
 

 
       

Keterangan : 

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N = Jarak frekuensi / banyak individu. 



 38 

P = Angka persentase.
47

 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur respon mahasiswa, peniliti 

menggunakan skala Likert yaitu pengukuran yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial
48

. Untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian maka 

peneliti memberikan lima alternative jawaban kepada responden dengan skala 1 

sampai lima seperti tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Skala Likert Pertanyaan Negatif dengan Skor 

Skala Likert Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 5 

Tidak setuju (TS) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Setuju (S) 2 

Sangat Setuju (SS) 1 

 

Tabel 3.2 

Skala Likert Pertanyaan Positif dengan Skor 

Skala Likert Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak setuju (TS) 2 

Kurang Setuju (KS) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

 

Dengan tolak ukur sebagai berikut :  

a. Respon Sangat baik apabila mencapai 76% - 100% 

b. Respon Cukup baik apabila mencapai 56% - 75% 

c. Respon Kurang baik apabila mencapai 40% - 55% 

d. Respon Tidak baik apabila kurang dari 40%
49
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