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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode 

atau pendekatan deskriptif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.
38

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian berlokasi di Basecamp Mapala UMRI. Waktu penelitian 

dilaksanakan dari minggu kedua Bulan Juni 2017 hingga minggu kedua Bulan 

Juli 2017. 

 

C. Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
39

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pencinta alam 

Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu 79 orang dengan latar dan jurusan 

berbeda-beda, namun berkuliah di Universitas Muhammadiyah Riau. 
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Kemudian sampel menurut Mardalis adalah sebagian dari seluruh 

individu yang menjadi objek penelitian.
40

 Sedangkan menurut Arikunto, sampel 

adalah sebgian atau wakil dari pupulasi yang diteliti
41

. Sedangkan Dengan 

demikian, tidak semua populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Mengingat populasinya besar, maka peneliti hanya mangambil sampel sebanyak 

25% dari total populasi.  

Sugiyono mengatakan, Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua 

hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit 

banyaknya dari: 

1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana; 

2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya dana; 

3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk peneliti yang 

resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih 

baik.
42

 

Melihat populasinya kurang dari 100 orang, maka seluruh populasi 

penelitian dijadikan sampel penelitian, yaitu 79 orang mahasiswa Mapala 

Universitas Muhammadiyah Riau Tahun 2017. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

observasi, teknik kesioner atau teknik angket, dan teknik dokumentasi.  
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1. Teknik Observasi 

Menurut Sugiyono, teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang 

lain yaitu wawancara. Karena observasi tidak selalu dengan obyek 

manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik ini penulis 

gunakan untuk mengamati dan mengumpulkan data permasalahan atau 

fenomena penelitian. 

2. Teknik Angket/Kuesioner 

Menurut Arikunto, angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.
43

 Angket/kuesioner yang diberikan 

dalam penelitian ini adalah tentang persepsi mahasiswa pencinta alam 

Universitas Muhammadiyah Riau terhadap tayangan my trip my 

adventure di Trans TV. 

3. Teknik Dokumentasi 

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Teknik dokumen digunakan untuk 

memperoleh data tentang gambaran lokasi dan subjek penelitian, yaitu 

data tentang profil Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), dan profil 

Mapala UMRI. 

 

E. Uji Validitas 

Validitas berguna untuk menghindari penyimpangan fungsi instrumen 

penelitian, dalam hal ini adalah angket/kuesioner. Menurut Misbahuddin & 

Hasan, sebuah insturmen memiliki validitas tinggi, apabila butir-butir yang 
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membentuk istrumen tersebut tidak menyimpang dari fungsi instrumen 

tersebut.
44

 

Lebih lanjut Misbahuddin & Hasan mengatakan proses kerja menentukan 

validitas butir adalah sebagai berikut: 

a) Tentukan skor tiap butir dan skor total (jumlah skor seluruh butir); 

b) Skor butir sebagai nilai X dan skor total sebagai nilai Y; dan 

c) Tentukan indeks validitas setiap butir dengan mengorelasikan skor setiap 

butir (X) dengan skor total (Y)
45

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data hasil angket dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

statistik sederhana, yaitu frekuensi dan persentase mengenai persepsi mahasiswa 

pencinta alam Universitas Muhammadiyah Riau terhadap tayangan my trip my 

adventure di Trans TV. 

   
 

 
        

Dimana: 

P = Persentase yang akan dicari 

F = Frekuensi  

N = Jumlah sampel
46

 

Rumus persentase tersebut digunakan untuk mencari rata-rata jawaban 

setiap responden dan keseluruhan responden, serta persentase jumlah responden 

yang menjawab angket. Setelah rata-rata persentase jawaban responden secara 

klasikal diperoleh, maka nilainya dikategorikan menurut Gimin 
47

 berikut. 
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Maka: 

          
     

 
 

          
   

 
 

                

Interval pada setiap kategori adalah 33.33, dengan demikian diperoleh interval 

kategori persentase sebagai berikut. 

Tabel 1. Kategori Persentase
48

 

No. Interval Kategori  

1 66.67 – 100 Baik 

2 33.34 – 66.66 Cukup Baik 

3 0 – 33.33 Kurang Baik 

Sumber: Modifikasi Penulis, 2017 
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