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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini meggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kuantitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal 

ini merupakan penelitian yang memanfaatkan metode survey untuk menelaah dan 

memahami sikap, pandangan, perasaan dan prilaku individu atau sekelompok 

orang. 

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di UIN SUSKA, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Jalan H.R Soebrantas No. 155, KM 18 Simpang Baru Panam, 

Pekanbaru 28293. Telp. (0761) 562223. PO BOX 1004. Website: http://uin-

suska.ac.id.com.   

 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Uin Suska Riau 

jurusan  Komunikasi angkatan 2016 yang menggunakan instagram serta 

pernah melihat unggahan foto wisata alam Riau di Instagram berjumlah 

235 orang.  

2. Sampel   

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel penelitian ditarik dengan menggunakan teknik 

Quata Sampling. Quata sampling lebih mementingkan tujuan penelitian 

dalam menentukan sampling penelitian. Sampel penelitian adalah unit 

populasi yang telah ditentukan lebih dahulu, untuk itu Quata Sampling 

http://uin-suska.ac.id.com/
http://uin-suska.ac.id.com/
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digunakan hanya untuk menentukan unit populasi yang akan dijadikan 

sampel penelitian. Unit populasi yang akan dijadikan sampel kemudian 

diberikan questioner, dengan kata lain semua unit populasi yang masuk 

quata haruslah menjadi responden dalam penelitian tersebut.
40

 

Diketahui jumlah populasi mahasiswa angkatan 2016 yang 

menggunakan Instagram serta pernah melihat wisata alam Riau di media 

sosial Instagram yaitu berjumlah 235 orang. Besaran sampel dalam penelitian 

ini dihitunng menggunakan rumus Slovin: 

 N = 
 

       
    

Keterangan: 

n  = ukuran sampel 

N =  ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel, dalam penelitian ini mengambil nilai e 5% hal tersebut 

dikarenakan semakin sedikit jumlah presetase e maka tingkat 

kesalahan lebih sedikit. 

Diketahui: 

N = 
 

        
 

N= 235 

n = 
   

          

n = 
   

            
 

n = 
   

        
 

n = 
   

      
 

n = 148 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka pada penelitian ini jumlah 

sampel yang akan dijadikan responden adalah sejumlah 148. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut: 

1. Angket, ini dilakukan dengan cara penyebaran sejumlah pertanyaan 

tertulis yang disusun secara sistematis dan Jumlah angket yang 

disebarkan sesuai dengan jumlah sampel yang telah peneliti tetapkan. 

2. Dokumentasi,  yiatu mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal 

yang berupa catatan, transkip, atau gambar. 

 

E. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika nilai corrected item-total 

correlation lebih besar dibandingkan 0,3 seperti yang dijelaskan oleh 

Sugiyono dan Wibowo, Sayuthi dan Sugiyono yang mengatakan bila korelasi 

tiap faktor positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan 

contruct yang kuat. Item kuesioner yang valid dapat dijasikan acuan untuk 

penelitian selanjutnya.
41

  

2. Uji reabilitas 

Uji reabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat 

pengukur 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 koefesien keandalan atau Alpha sebesar 0,60 atau lebih.
42

 

 

F. Teknik analisis data 

Menurut Sugiyono, menyebutkan bahwa teknik analisis data pada 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis data 

akan menggunakan teknik statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan atau 
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menggunakan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
43

 Analisis data 

yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka 

dan perhitungannya menggunakan metode standar yang dibantu dengan aplikasi 

Statistical Package Sosial Sciences (SPSS) Versi 24.  

1. Koefisien Korelasi 

Koefesien korelasi adalah suatu ukuran hubungan antara dua variabel, 

yang memiliki nilai antar -1 dan 1. Jika variabel-variabel keduanya memiliki 

hubungan linier sempurna, koefesien korelasi itu akan bernilai 1 atau -1. 

Tanda positif/negatif bergantung pada apakah variabel-variabel itu memiliki 

hubungan secara positif atau negatif. Koefesien korelasi bernilai 0 jika ada 

hubungan yang linier antara variabel. Ada terdapat dua jenis koefesien 

korelasi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah koefesien korelasi 

produk momen Pearson, dan yang lain disebut koefesien korelasi rank 

Spearmen, yang berdasar pada hubungan peringkat (rank) antara 

variabel.variabel. Koefesien korelasi Pearson lebih umum digunakan didalam 

mengukur hubunngan antara dua variabel. Misalkan pada pengukuran dengan 

data berpasangan (X1,Y1), (X2,Y2),...., (Xn,Yn)
44

 

Tabel 3.1 

Interprestasi Nilai r 

Nilai korelasi Keterangan 

0 Tidak Ada Korelasi 

0.00-0.199 Korelasi Sangat Rendah 

0.20-0.399 Korelasi Rendah 

0.40-0.599 Korelasi Sedang 

0.60-0.799 Korelasi Kuat 

0.80-1.000 Korelasi Sangat Kuat 

 Sumber: Sugiyono (2012:260) 

2. Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara 

satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 
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digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi 

nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami 

kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval 

atau rasio.  

Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut: 

Y = a + b X 

Keterangan : Y = Variabel yang diramalkan (dependent variabel)  

X = variabel yang diketahui (independent variabel)  

a = Besarnya nilai Y pada saat nilai X = 0 

b = Besarnya perubahan nilai Y apabila X bertambah satu satuan.  

3. Uji T Hhitung 

Digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (pervariabel) 

terhadap variabel tergantungnya. Apakan variabel tersebut memiliki pengaruh 

yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau tidak. 

Kreteria pengujian: 

a. Jika nilai t ≥ t tabel atau p value < a, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

dengan kata lain variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai t ≤ t tabel atau p value > a, maka H0 diteriama dan Ha ditolak 

dengan kata lain variabel independen tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

4. Koefisien Determinasi 

Koefesien determinasi (R
2
) dimaksud untuk mengetahui tingkat 

ketepatan yang paling baik dalam analisa regresi, hal ini ditunjukkan oleh 

besarnya koefesien determinan (R
2
) antara 0 sampai 1 (satu). Jika koefesien 

determinan 0 (nol) berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Apabila koefesien determinan semakin 

mendekati 1 (satu), maka dapat dikatakan bahwa variabel independen 
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berpengaruh terhadap variabel dependen, karena variabel independen lebih 

dari 2 (dua), maka koefesien determinan yang digunakan adalah Adjusted R 

Squere. 

Dari determinan (R
2
) ini dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur 

besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya 

variabel Y yang biasanya dinyatakan dalam persentase. 


