
29 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini 

mempunyai prinsip objectivist. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat 

keteraturan atau hukum- hukum yang dapat digeneralisasikan dalam 

fenomena sosial. Karena itu, penelitian ini mensyaratkan bahwa peneliti harus 

membuat jarak dengan objek atau realitas yang diteliti. Penilaian yang 

bersifat subjektif, atau yang mengandung bias pribadi dari peneliti, 

hendaknya dipisahkan dari temuan penelitian. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif - kuantitatif, bertujuan membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat objek 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan kepuasan 

yang diperoleh pendengar setelah mendengarkan Radio UMM FM, kemudian 

dianalisis dengan rumus- rumus statistik. Dalam penelitiannya, peneliti 

menggunakan dasar penelitian survei. Survei adalah metode riset kuantitatif 

dengan menggunakan angket atau kuesioner sebagai instrumen pengumpulan 

datanya. Dalam survei proses pengumpulan dan analisis data bersifat sangat 

terstruktur dan mendetail melalui angket sebagai instrumen utama untuk 
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mendapatkan informasi dari sejumlah responden yang yang diasumsikan 

mewakili populasi secara spesifik.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2012. Menurut data dari Biro 

Administrasi Akademik, jumlah mahasiswa angkatan 2012 adalah 432 

mahasiswa. Alasan peneliti memilih mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 

2012 adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012 sudah menjalani 

perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun, dengan demikian mahasiswa ilmu 

komunikasi angkatan 2012 lebih akrab dengan dunia media atau mengetahui 

bagaimana perkembangan media termasuk radio kampus sendiri.  

Peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu penyiar Radio UMM 

FM pada saat itu, bahwa pendengar yang lebih sering melakukan interaksi 

melalui media sosial Radio UMM FM adalah mahasiswa ilmu komunikasi 

angkatan 2012, dan didukung dengan mayoritas kepengurusan Radio UMM 

FM adalah mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012. Sehingga peneliti 

memutuskan untuk melakukan studi pada mahasiswa ilmu komunikasi 

angkatan 2012. 
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1.3.2 Sampel 

Pengampilan sample ini dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik ini mencakup orang- orang yang diseleksi atas 

dasar kriteria- kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan 

penelitian. Namun, karena keterbatasan waktu dan biaya peneliti, peneliti 

tidak menyebarkan angket kepada semua populasi mahasiswa ilmu 

komunikasi angkatan 2012. Selain itu saat penelitian ini berlangsung, sudah 

banyak mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2012 yang tidak berada di 

lingkungan kampus, dan hanya beberapa saja yang dapat ditemui peneliti di 

kampus.  

Maka dengan keterbatasan penelitian itulah maka peneliti menyebarkan 

angket secara langsung kepada mahasiswa ilmu komunikasi 2012 yang 

peneliti temui di lingkungan kampus. Selain itu peneliti juga memanfaatkan 

grup media sosial yaitu grup line untuk mengisi form angket. Sehingga 

diperoleh  50 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh 

peneliti yaitu merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2012 dan 

pernah mendengarkan Radio UMM FM. Karena jumlah responden kurang 

dari 100 maka keseluruhan responden dijadikan sample dalam penelitian ini. 

 

 

 



32 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket Tertutup 

Angket tertutup ini berisikan daftar pernyataan - pernyataan yang telah 

diberikan alternatif jawaban oleh peneliti. Responden hanya memilih 

jawaban yang menurutnya sesuai dengan realitas yang dialami mengenai 

kepuasannya mendengarkan Radio UMM FM dengan memberikan tanda 

X atau √.  

2. Dokumenter 

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang 

berhubungan dengan rumusan masalah penelitian yang bisa digunakan 

untuk referensi atau menunjang kelengkapan data. Dokumentasi yang 

dimaksudkan yaitu arsip- arsip data yang berhubungan dengan sejarah dan 

lain sebagainya dari Radio UMM FM.  

 

3.5   Teknik Analisis Data 

3.5.1  Pengeditan 

Pengeditan ini dilakukan peneliti bertujuan untuk mengecek 

apakah angket yang telah diberikan kepada responden telah terisi dengan 

benar dan telah diisi semua. Ini dilakukan untuk menjamin kelengkapan 

dan kesiapan data penelitian dalam proses analisis data.  
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1.5.2 Statistik Deskriptif 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis mean untuk mengetahui motif 

– motif yang paling menonjol, yang paling tinggi maupun paling rendah pada 

Radio UMM FM. Sehingga dapat diketahui motif apa yang paling menonjol. 

Adapun rumus untuk menghitung mean adalah sebagai berikut : 

Me =  

keterangan:  Me = mean (rata- rata) 

   epsilot (baca jumlah) 

  Xi = nilai X ke i sampai ke n 

  N = jumlah individu 

 

1.5.3 Uji T sample berpasangan 

Uji T dilakukan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara 

kepuasan pengalihan (diversion), pengawasan (surveillance),  kebiasaan 

(ritualisric nature) digunakan uji T sample berpasangan. Adapun rumus uji t 

sample berpasangan adalah sebagai berikut : 

 

 

keterangan: MX daan MY = rata- rata skor kelompok X dan Y 

D = selisih skor kelompok X dan Y 
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N = jumlah pasangan skor 

Pemberian skor dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala 

Likert berisi setuju atau tidak setuju, puas atau tidak puas yang dibagi 

kedalam lima bagian skala terhadap pernyataan – pernyataan (statement) 

bukan pertanyaan (question) yang diajukan peneliti dalam kuesioner atau 

angket (Soehardi Sigit, 2001; 110). Penentuan skoring pada skala Likert ini 

memiliki opsi dari favourable hingga unfavourable yang kemudian 

diwujudkan dengan opsi Sangat Puas hingga Sangat Tidak Puas. Kemudian 

masing-masing jawaban opsi tersebut diberi skor. Merujuk pada summated 

ratings, karena akhirnya nilai – nilai dari semua atribut itu dijumlahkan, dan 

hasil penjumlahan itu adalah skor sikapnya (Muhammad Idrus, 2007; 116). 

Sehingga peneliti menentukan skor untuk tiap – tiap item adalah sebagai 

berikut: 

a. Sangat tidak puas = 1  

Dinilai sangat tidak puas bila hasil yang diperoleh pendengar sangat tidak 

sesuai dengan harapan pendengar terhadap Radio UMM FM  (jauh di 

bawah harapan pendengar).  

 

 

b. Tidak puas  = 2  

Dinilai tidak puas bila hasil yang diperoleh pendengar tidak sesuai dengan 

harapan pendengar terhadap Radio UMM FM   
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c. Cukup puas  = 3  

Dinilai cukup puas bila hasil yang diperoleh pendengar masih kurang 

sesuai dengan harapan pendengar, namun sudah mendekati nilai puas.  

d. Puas   = 4  

Dinilai puas bila hasil yang diperoleh pendengar sesuai dengan harapan 

pendengar terhadap Radio UMM FM   

e. Sangat puas  = 5  

Dinilai sangat puas bila hasil yang diperoleh pendengar sangat sesuai 

dengan harapan pendengar terhadap Radio UMM FM  (jauh di atas 

harapan pendengar). 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Pada dasarnya, validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana 

instrumen (angket/kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur. Untuk 

melakukan uji validitas peneliti menggunakan Pearson’s Product Moment. 

Uji valid/ sahih ini dilakukan untuk mengetahui apakah angket atau kuesioner 

dapat diolah atau tidak. Perhitungan uji validitas ini dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS 16.0. Kemudian hasil dari perhitungan akan 

dicocokkan dengan tabel t untuk menunjukkan angket tersebut valid atau 

tidak. Pada penelitian ini angket dapat dikatakan telah valid, karena x lebih 
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besar dari 0,217. Rumus Pearson’s Product Moment sendiri adalah sebagai 

berikut: 

 

 

keterangan: r = koefisien korelasi Pearson’s Product Moment  

N = jumlah individu dalam sampel 

X = angka mentah untuk variabel X 

Y = angka mentah untuk variabel Y 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Dengan kata lain 

instrumen memiliki reliabilitas apabila hasil pengukurannya relatif konsisten 

apabila instrumen tersebut digunakan berulang kali oleh peneliti yang sama 

atau peneliti lainnya (Rachmat Kriyantono, 2010: 144). Untuk uji reliabilitas 

ini peneliti menggunakan Cronbach’s Alpha. Perhitungan uji reliabilitas pada 

angket ini bersifat reliabel karena koefisien yang didapat bernilai positif dan 

>0.60. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

16.0. Rumus Cronbach’s Alpha sendiri adalah sebagai berikut: 

 

keterangan: n = banyaknya butir pertanyaan 
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σ² = varians skor tiap- tiap item 

σt² = varians skor total 

Untuk mencari reliabilitas dari rumus alpha ini, pertama adalah mencari 

varian untuk tiap- tiap item. Untuk langkah ini menggunakan rumus berikut: 

 

keterangan: N = banyaknya testee 

σ² = varians skor tiap- tiap item 

X = varians skor total item 

 

 

 

 

 


