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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif 

yaitu membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta 

dan sifat populasi atau daerah tertentu. Informan yaitu siswa SMK Ibnu Taimiyah 

Hangtuah, Pekanbaru. Riau. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang menggambarkan 

populasi yang diteliti dan terdiri dari variabel.
49

 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ibnu 

Taimiyah. Jl. Angkatan 66 No. 63 Telp (0761) 849646 – 849647 Pekanbaru. 

Adapun waktu penelitian dimulai sejak bulan Desember 2016 hingga Mei 2017. 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
50

 Istilah populasi pada 

statistik memiliki pengertian yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Pada 

statistik populasi berarti kumpulan objek yang diteliti.
51

 Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah siswa kelas XI di SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah 

Pekanbaru yang berjumlah 150 siswa yang terdaftar pada tahun ajaran 2016/2017. 

 

 

                                                             
49

Ibid.,59 
50

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

Cipta) 2010. 
51

 Lukas. Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi ( Yogyakarta: Andi, 2009), 2. 
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagaian atau wakil yang diteliti.
52

 Suharsimi Arikunto 

menyatakan, apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil 

semuanya, sehingga penelitian menjadi penelitian populasi. Tetapi jika popolasi 

lebih dari 100 orang maka dapat diambil 10%-25% dari populasi.
53

 Jadi penelitian 

ini mengambil tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10%. Selanjutnya untuk 

menghitung besar sampel tersebut, menggunakan rumus Taro Yamane dengan 

rumus sebagai berikut: 

n =           N    

N.d
2
+1 

 

 n = Jumlah Sampel 

 

 N = Jumlah Populasi 

 

 d
2 
= Presisi yang ditetapkan (batas ketelitain yang diingankan) 

 

Berdasarkan rumus diatas maka : 

 

n =         150 

 150 (0,1)
2
 + 1 

n =         150 

 150 (0,01) + 1 

n =         150 

     1,5 +1 

n =         150 

         2,5 

n = 60 

                                                             
52

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

Cipta, 2010)h. 174 
53

 Ibid h. 130-131. 
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Jumlah sampel yang diambil 60 siswa dari total siswa yang berjumlah 150 

siswa dikelas XI di SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah, Pekanbaru. Kemudian dalam 

penyebaran angket Sampel di ambil dari Jurusan Akuntasi sebanyak 10 orang,  

Administrasi Perkantoran sebanyak 10 orang, teknik komputer dan jaringan 

sebanyak 20 orang dan terakhir Multimedia sebanyak 20 orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian, teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

 

Kuesioner adalah pengumpulan data primer dengan memberikan beberapa 

pertanyaan kepada responden untuk memberikan tanggapan sesuai dengan 

masalah. Teknik kuesioner adalah teknik utama dalam penelitian ini dalam 

mengumpulkan data penelitian. Kuesioner adalah kumpulan pertanyaan secara 

tertulis yang harus diisi oleh responden. Adapun tahapan– tahapan pengembangan 

kuesioner adalah sebagai berikut:  

a. Menyususn kisi-kisi kuesioner 

b. Merumuskan masing-masing pertanyaan 

c. Menetapkan kriteria 

Dalam kuesioner yang akan disebarkan kepada responden adalah angket, 

maka kriteria yang digunakan dalam kuesioner tersebut adalah skala likert.  

 

2. Dokumentasi 

 

Ada beberapa buku yang menganggap dokumentasi sebagai sebuah 

metode pengumpulan data. Anggapan ini biasanya terdapat pada riset-riset 

historis, yaitu bertujuan untuk menggali data-data dimasa lampau secara 

sistematis dan objektif. Buku ini menganggap dokumentasi adalah instrument 

pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan 

data. Metode obeservasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan 
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kegiatan penulusuran dokumentasi. Tujuan untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpreksi data.
54

 

Jadi pengambilan data pada dokumen-dokumen yang berkenaan dengan 

penelitian seperti SMK Ibnu Taimiyah Hangtuah jurusan multi media, abstrak 

hasil penelitian, review, jurnal, buku referensi dan pencarian online. 

 

3. Wawancara 

 

Merupakan pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan 

personil untuk mendapatkan data sesuai penelitian. Teknik wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu menggunakan 

pedoman wawancara, yang merupakan bentuk spesisfik yang berisi instruksi yang 

mengarahkan peneliti dalam melakukan wawancara. Wawancara ini dikenal 

dengan wawancara sistematis atau wawancara terpimpin. Pertanyaan yang akan 

diajukan kepada responden sudah disusun secara sistematis. 
55

 

 

4. Observasi 

 

Merupakan salah satu kegiatan yang dikaukan untuk memahami 

lingkungan, metode pengumpulan data melalui observasi memerlukan syarat-

syarat tertentu agar bermanfaat bagi kegiatan riset yaitu observasi yang digunakan 

dalam riset telah direncanakan, berkaitan dengan tujuan riset yang telaha 

ditetapkan, dicatat secara sistematis dan dapat dicek dan dikontrol mengenai 

validasi dan reabilitasnya. Observasi adalah interaksi dan percakapan yang terjadi 

antara subjek yang diriset.
56

 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pada tahap pra riset dengan memahami terlebih dahulu lingkungan SMK Ibnu 

Taimiyah Pekanbaru, kemudian melakukan percakapan dengan siswa kelas 2 

SMK Ibnu Taimiyah mengenai pengetahuan mereka seputar Sinetron Anak 

Jalanan di RCTI. 

                                                             
54

 Rachamat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta : PT. Fajar Putra 

Grafika)97. 
55 Ibid, hal 100 
56 Ibid, hal 110 
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E. Validasi Data 

  

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

mengukurapa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi 

setiap skorindikator dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi 

dibandingkandengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan 

valid jika mengukurtujuannya 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-

itempertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). 

 

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

itempertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

tidak valid). 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah 

alatpengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetapkonsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Untuk uji reabilitas digunakan Teknik 

AlphaCronbach, dimana suatu instrument dapat dikatakan handal (reliable) bila 

memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. 

F. Teknik Analisi Data 

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitan ini yaitu deskriptif 

kuantitatif. Setelah data diperoleh dan dikumpulkan  data ulasi secara sistematis 

dan dideskripsikan untuk mendapatkan gambaran yang objektif dengan 

menggunakan table frekuensi dari persentase variabel dan pernyataan responden. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif penelitian maka peneliti memberikan lima 

alternative jawaban kepada responden dengan skala 1 sampai 5 seperti tabel 

berikut ini :  
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Tabel 3.1 Skala Linkert 

Skala Linkert Skor 

Sangat Satuju 5 

Setuju 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Dikarenakan instrument analisis kebutuhan yang digunakan adalah angket 

dengan skala Likert. Maka berkenaan dengan analisis data skala Likert data yang 

diperoleh disajikan dengan bentuk tabel dengan tujuan untuk mengetahui 

persentase dan frekuensi masing-masing alternatif jawaban serta untuk 

memudahkan dalam membaca data. Hasil angket dianalisis dengan cara mencari 

persentase masing-masing pernyataan untuk tiap pilihan jawaban, yaitu dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
57

 

Rumus frekuensi dan Prosentase adalah : 

   
 

 
       

Keterangan : 

P  = Angka Persentase 

f  = Frekuensi Jawaban 

n = Banyaknya Responden 

Penghitungan deskriptif persentase ini mempunyai langkah-langkah 

sebagai berikut: 

  a. Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden 

 b. Menghitung frekuensi jawaban responden 

 c. Jumlah responden keseluruhan   

d. Masukkan ke dalam rumus. 

 

 

                                                             
57

 http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_d0551_0608546_chapter3.pdf diakses pada 

tanggal 08 januari 2017 

http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_d0551_0608546_chapter3.pdf
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Dari hasil penelitian ini maka akan dibuat dalam tabel frekuensi dan akan 

dihitung kedalam bentuk presentase, sehingga didapatkan hasil dari setiap 

kategori yang diteliti. Dan pada akhirnya hasil tersebut dideskripsikan kedalam 

bentuk kalimat yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini. 

Untuk menentukan jenis deskriptif persentase yang diperoleh masing-

masing indikator dalam variabel, dan perhitungan deskriptifpersentase kemudian 

ditafsirkan kedalamkalimat. 

a. Cara menentukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut:  

1. Menentukan angka persentase tertinggi 

Skor maksimal x 100% 

Skor maksimal 

 

 
            

2. Menentukan angka persentase terendah 

Skor minimal xl00% 

Skor maksimal 

 

 

 
           

 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya skor yang 

diperoleh (dalam %) dengan analisis deskriptifpersentase dikonsultasikan dengan 

tabel kriteria. 

Tabel 3.2 

Kriteria Analisis DeskriptifPersentase 

No. Persentase Kriteria 

1.  75%-100% Sangat Baik 

2.  50%-75% Baik 

3.  25%-50% Cukup Baik 

4.  1%-25% Kurang Baik 

 

 


