
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Hamidi (2004) dalam Zuriah (2009: 89) penelitian kuantitatif lebih 

menggunakan pendekatan etik, dalam arti bahwa peneliti mengumpulkan data 

dengan menetapkan terlebih dahulu konsep sebagai variabel-variabel yang 

berhubungan, yang berasal dari teori yang dipilih oleh peneliti. Kemudian variabel 

tersebut dicari dan ditetapkan indikator-indikatornya.  

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan 

diatas, peneliti menggunakan tipe penelitian penelitian asosiatif. Tipe penelitian ini 

mempunyai maksud untuk menjelaskan hubungan atau korelasi antar variabel yang 

diteliti. (Kriyantono, 2006:60) 

Analisis asosiatif ini menggunakan uji statistik inferensial dengan tujuan melihat 

derajat hubungan di antara dua variabel atau lebih. (Kriyantono, 2006:176) 

C. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini berlokasi di PT. Ciba Vision Batam yang berada di Kota 

Batam. Tempat ini peneliti akan menyebarkan kuisioner kepada karyawan bagian 

produksi PT. Ciba Vision Batam. Waktu penelitian akan dimulai pada bulan 

Februari dengan kurun waktu maksimal 4 minggu. 



D. Populasi dan Sampel 

Menurut Ardial (2014:336) dalam bukunya yang berjudul “Paradigma dan 

Model Penelitian Komunikasi” menjelaskan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh penelitian. Sedangkan dalam Darmawan (2013:137) 

mengatakan bahwa populasi adalah sumber data dalam penelitian yang memiliki 

jumlah banyak dan luas. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh 

karyawan/karyawati produksi dari PT. Ciba Vision Batam Batam yang berjumlah 

1400 orang. (Sumber: PT. Ciba Vision Batam) 

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen 

penelitian. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah sampling random 

sederhana (simple random sampling), dalam teknik ini pengambilan sample dari 

populasi dilakukan secara acak. Menurut Darmawan (2013), simple random 

sampling ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh populasi untuk 

dijadikan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin 

  𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2 

  𝑛 =
1400

1+14
 = 93,3 

  Keterangan : 

  n  = Ukuran sampel 

  N = Ukuran populasi 



e  = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel   yang dapat 

ditolerir 

Dengan batas kesalahan 10%, sesuai rumus Slovin maka sampel yang diambil 

adalah 93 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner yang ditujukan kepada karyawan dari PT. Ciba Vision Batam. Menurut 

Mardalis (2014), kuisioner/angket adalah teknik pengumpulan data melalui 

formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada 

seseorang atau kelompok orang untuk memdapatkan jawaban atau tanggapan dan 

informasi yang diperlukan oleh peneliti. Kuisioner dapat berupa pertanyaan 

tertutup maupun terbuka yang dapat diberikan kepada responden secara langsung 

maupun tidak, selain itu kuisioner cocok digunakan untuk jumlah responden yang 

cukup besar. (Sugiyono, 2013:162) 

 

F. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Menurut Babbie (1979) dalam Hamidi (2010), reliabilitas adalah tingkat 

keajekan hasil suatu alat ukur (dalam hal ini kuisioner) ketika digunakan 



berulang kali (dalam rentang waktu tertentu) pada objek yang sama. Untuk 

menguji realibilitas internal, peneliti menggunakan metode Cronbach’s Alpha.  

𝑟 = ( 
𝑛

𝑛 − 1
) (

∑𝜎𝑡2

𝜎𝑡2
) 

keterangan: 

r  = Koefisien reliabilitas 

n   = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑σt2 = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt2   = Varian total 

Instrumen dikatakan reliabel apabila koefisien yang didapat >0.60 

(Darmawan, 2013:180). Dalam perhitungan uji reliabilitas ini, peneliti 

menggunakan alat bantu program SPSS 16. 

 

2. Uji Validitas 

Validitas suatu instrument berarti bahwa instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian yang 

valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. (Sugiyono, 2013:137) 

Uji validitas dari penelitian ini menggunakan analisis korelasi Pearson’s 

Product Moment. Kegunaan korelasi Pearson’s Product Moment adalah untuk  

engetahui koefisien korelasi atau derajat kekuatan hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan antara variabel/data/skala interval dengan interval lainnya. 

(Kriyantono, 2006:175) 

Rumus korelasi Pearson’s Product Moment adalah: 



 

 𝑟 =
N Σ xy− Σx Σy

√[𝑁 Σ𝑥2−(Σ𝑥)2][𝑁 Σ𝑦2−(Σ𝑦)2]
 

 

Keterangan : 

 r  : Koefisien korelasi produk momen 

∑xy : Jumlah perkalian antara variabel X dan Y 

∑x2 : Jumlah dari kuadrat nilai X 

∑y2 : Jumlah dari kuadrat nilai Y  

(∑x)2 : Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(∑y)2 : Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk perhitungan awal penelitian ini menggunakan rumus koefisien 

korelasi. Rumus ini digunakan untuk mencari dan membuktikan hipotesis 

hubungan kedua variabel penelitian. Rumus koefisien korelasi adalah sebagai 

berikut: 

  𝑟 =
N Σ xy− Σx Σy

√[𝑁 Σ𝑥2−(Σ𝑥)2][𝑁 Σ𝑦2−(Σ𝑦)2]
 

  Keterangan:  

r  = Koefisien korelasi 



   X = Variabel bebas 

  Y = Variabel terikat 

  N = Jumlah sampel 

 Apabila koefisien korelasi mendekati +1 atau -1 menandakan bahwa hubungan 

antar variabel semakin kuat. Sebaliknya apabila koefisien korelasi mendekati angka 

0 menandakan bahwa hubungan antar variabel semakin lemah. 

Untuk menghitung presentase pengaruh frekuensi komunikasi antarbudaya 

terhadap frekuensi konflik komunikasi karyawan produksi di PT. Ciba Vision 

Batam yang sudah diuji dengan uji korelasi menggunakan analisis determinasi. 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan presentase pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut: 

  KP = r2 x 100% 

  Dimana: KP = Koefisien penentu atau koefisien determinasi 

      r2   = Koefisien korelasi 

Apabila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 menunjukkan bahwa variabel 

bebas dengan vaiabel terikat tidak memiliki hubungan yang berarti, sedangkan 

apabila nilai koefisien determinasi sama dengan 1 menunjukkan bahwa kedua 

variabel memiliki hubungan yang kuat. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. 

Analisis ini digunakan untuk menentukan dasar ramalan dari suatu distribusi data 



yang terdiri dari variabel Y dan variabel X yang memiliki bentuk hubungan linier. 

Harga-harga pada variabel X dan Y selalu terikat dalam bentuk pasangan, X1 

dengan Y1,  X2 dengan Y2 dan seterusnya sampai dengan pasangan data Xn dengan 

Yn. Berdasarkan pasangan-pasangan tersebut dapat menyelesaikan analisis regresi 

linear sederhana melalui rumus persamaan sebagai berikut: 

Y = a + bX 

 Keterangan: 

 Y = Variabel terikat 

 X = Variabel bebas 

 a  = Konstanta regresi 

 b = Koefisien regresi atau sering disebut slove, gradien, atau kemiringan    garis. 

Untuk menemukan harga a dan b digunakan rumus sebagai berikut: 

  

 

 




