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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, menggambarkan 

keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif hanyalah 

memaparkan situasi atau peristiwa penelitian, tidak mencari atau menjelaskan 

hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Selain itu penelitian ini 

menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah. Peneliti hanya bertindak 

sebagai pengamat, hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan 

mencatat dalam buku observasinya.
54

 

 Sementara metode yang digunakan adalh metode survei. Metode survei 

merupakan proses pengambilan sampel dari suatu populasi serta digunakannya 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 
55

 

 Alasan mengapa menggunakan metode survei yaitu pertama untuk 

kelengkapan data. Metode survei adalah metode kuantitatif, namun biasanya 

survei yang dilakukan cenderung lebih sederhana dengan alat analisis statistik 

yang sederhana pula (statistik deskriptif) karena sifatnya hanya sebagai pelengkap 

data atau informasi. Dengan adanya informasi atau tambahan data dari hasil 

survei, maka informasi yang terjadi menjadi lebih kaya dan lengkap. Sehingga 

deskripsi detil hasil akhir penelitianpun benar-benar komprehensif dan memberi 

kesimpulan yang meyakinkan, sedangkan alasan yang kedua adalah karena 

kebutuhan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian diolah peneliti merasa 

kurang puas dengan hasil penelitiannya, sehingga dia membutuhkan penelitian 

lanjutan agar lebih komprehensif. 
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 Dengan metode ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan persepsi 

mahasiswa UIN SUSKA RIAU tentang nilai moral dalam film 5 Cm. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampus UIN SUSKA RIAU, 

Pekanbaru. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari 

manusia, benda, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau 

peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di 

dalam suatu penelitian.
56

 

Mahasiswa UIN SUSKA RIAU program S1 tahun ajaran 2016-2017 yang 

masih aktif yang berjumlah sekitar 24041 Mahasiswa. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah mahasiswa UIN SUSKA RIAU semester 1, semester 3, dan 

semester ≥ 5 yang menonton film 5 Cm. Adapun alasan peneliti memilih 

mahasiswa UIN SUSKA RIAU adalah karena mahasiswa merupakan bagian dari 

masyarakat yang mengecap pendidikan di tingkat teratas. Mahasiswa adalah kaum 

intelektual dan merupakan unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa adalah orang yang belajar di 

perguruan tinggi/universitas. Universitas sebagai lembaga yang banyak 

hubungannya keluar, merupakan lembaga yang mampu menyaring informasi dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam objek yang mereka lihat. 
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Tabel 3.1 

Jumlah Mahasiswa S-1 Aktif UIN SUSKA RIAU T.A 2016-2017 

Fakultas Jumlah Mahasiswa 

Dakwah dan Komunikasi 

Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Pertanian dan Peternakan 

Psikologi 

Sains dan Teknologi 

Syari’ah dan Hukum 

Tarbiah dan Keguruan 

Ushuluddin 

2768 

4402 

1523 

1145 

4096 

3548 

5936 

623 

Total Populasi 24041 

Sumber : Biro Akademik Rektor UIN SUSKA RIAU 03 Mei 2017 

2. Sampel 

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang 

menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian. Nawawi mendefenisikan 

sampel sebagai bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara 

tertentu.
57

Dalam pengambilan sampel, peneliti memutuskan untuk menggunakan 

teknik purposive sampling yakni penentuan jumlah sampel atas dasar kriteria-

kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset yang sudah 

ditentukan. 
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Karena jumlah populasi yang cukup besar dan heterogen maka digunakan 

rumus Yamane, dengan presisi 5% dengan tingkat kepercayaan 95% 
58

, sebagai 

berikut :  

  
 

 ( )   
 

Keterangan : 

N : Populasi (Jumlah Mahasiswa/Fakultas) 

n : Sampel 

d : Presisi (digunakan5%) 

  
     

     (  )   
 

  

 
    

     (    )   
 

 
     

     (      )   
 

 
     

         
 

 
     

       
 

        

n = 393,45 , dibulatlan menjadi 393 Mahasiswa. 
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D. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik Penarikan Sampel (teknik sampling) diperlukan untuk memastikan 

setiap unsur dalam populasi berpeluang untuk dijadikan sampel. Adapun langkah-

langkah teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Stratified Proportional Sampling 

Dalam teknik ini, populasi dikelompokkan dalam kategori yang disebut 

strata. Penggunaan teknik ini dengan pertimbangan bahwa adakalanya banyaknya 

subyek dari setiap strata tidak sama, oleh karena itu untuk memperoleh sampel 

yang representatif, pengambilan subyek dari setiap strata ditentukan sebanding 

dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata. Adapun rumus yang 

digunakan (Suparmoko, 1999)
59

 : 

        
          

                
                 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung sampel yang terpilih di 

setiap fakultas adalah : 

 Tabel 3.2 

 Stratifed Proportional Random Sampling 

Fakultas Populasi Penarikan Sampel Sampel 

Dakwah dan Komunikasi 
2768 

         

     
 45 

Ekonomi dan Ilmu Sosial 
4402 

         

     
 72 

Pertanian dan Peternakan 
1523 

         

     
 25 

Psikologi 
1145 

         

     
 19 

Sains dan Teknologi 
4096 

         

     
 67 

                                                             
59

Juita E J Purba, op Cit. Hlm 81 



47 
 

Syari’ah dan Hukum 
3548 

         

     
 58 

Tarbiah dan Keguruan 
5936 

         

     
 97 

Ushuluddin 
623 

        

     
 10 

Total Sampel 393 

 

2. Purposive Sampling 

Purposive Sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan 

tujuan penelitian, dimana sampel yang terpilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang 

ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.
60

 

Adapun kriteria sampelnya adalah :  

a) Mahasiswa UIN SUSKA RIAU yang terdaftar dan masih aktif 

mengikuti perkuliahan. 

b) Telah menonton film 5 Cm. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data penulis adalah : 

a) Data Primer 

Cara pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner yaitu pertanyaan 

yang disusun secara tertulis, biasanya merupakan daftar pertanyaan guna 

memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden. 

b) Data Sekunder 

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca buku-buku literature 

(perpustakaan), internet dan artikel-artikel yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas, digunakan untuk melengkapi data-data yang 

sudah ada. 
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F. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei dengan 

pendekatan kuantitatif, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, pengilahan data 

menggunakan statistika deskriptif. Kemudian data diolah melalui tahap-tahap 

berikut : 

Peneliti akan membuat pertanyaan seperti terdapat dalam indikator dari 

nilai moral yang ada dalam film 5 Cm, untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

UIN SUSKA RIAU. Kategori yang dikumpulkan akan diukur dengan skala likert, 

yaitu setiap jawaban diberi skor mulai dari 1 –4.  

Skala likert adalah instrument yang umumnya digunakan untuk menerima 

responden dalam memberikan respon terhadap beberapa statement dengan 

menunjukkan apakah dia sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak 

setuju.  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan 

menggunakan Analisa Tabel Tunggal yang dilakukan dengan membagi-bagikan 

variabel penelitian ke dalam kategori-kategori yang dilakukan atas dasarfrekuensi. 

Tabel Tunggal merupakan langkah awal dalam menganalisis data yang terdiri dari 

kolom, yaitu sejumlah frekuensi dan presentase untuk setiap kategori.
61

 

Teknik analisis data yang akan peneliti lakukan adalah dengan cara 

menyusun, mengurutkan data yang akan diperoleh dengan membagi variabel 

penelitian ke dalam sejumlah frekuensi dan presentase untuk kemudian dianalisis 

dan diinterpretasikan dengan cara memaparkan data-data yang telah diperoleh 

tersebut dengan kata-kata dalam kalimat secara jelas dan terperinci.Pengambilan 

nilai per item pertanyaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus persentase 

menurut Sanafiah Faisal (dalam Septi, 2013 : 37) sebagai berikut: 
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Keterangan : 

P    = Persentase 

   = Jumlah total skor hasil angket 

N   = Jumlah seluruh responden
62

 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Interval Skor Penilaian 

No Interval Persentase Kategori 

1 81 – 100 Sangat Memuaskan 

2 61 – 80 Memuaskan 

3 41 – 60 Kurang Memuaskan 

4 21 – 40 Tidak Memuaskan 

5 ≤ 20 Sangat Tidak Memuaskan 
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