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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari 

populasi tersebut dengan menyebarkan kuisioner.
1
  

 

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menyajikan secara 

teliti (accurately and precisely) tentang karakteristik yang sangat luas dari suatu 

populasi. Setiap kategori atau karakteristik tersebut dapat dideskripsikan secara 

lebih terurai lagi melalui gabungan antarkarakteristik tertentu.
2
 Penelitian ini 

menjadi penelitian deskriptif-kuantitatif karena data yang disajikan berupa 

deskripsi berbagai perbandingan secara kuantitatif antar subkarakteristik 

populasinya. Dikatakan kuantitatif karena dari tiap yang diuraikan tersebut 

dinyatakan jumlah atau presentasenya. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk:
3
 (1) mengumpulkan informasi actual 

secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau 

memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, (3) membuat perbandingan 

atau evaluasi, (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam  

                                                           
1
 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta,2003) hal.7 

2
 Hamidi, op.cit. hal.12 

3
 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2009) 

hal.25 
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menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk 

menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan 

analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian 

inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan 

hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil.
4
  

 

3.2. Jenis Data  

Data yang dikumpulkan peneliti dari penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder. 

 

3.2.1. Data Primer  

Data primer didapatkan dari hasil jawaban kuesioner tentang motif 

masyarakat dalam menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1. 

Sumber data diperoleh dari anggota UKM Kine Klub UMM angkatan 2016 

sebagai responden.  

 

3.2.2. Data Sekunder  

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi 

literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber-sumber tersebut 

dapat berupa buku, makalah ilmiah, jurnal, maupun internet.   

                                                           
4
 Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001) hal.5 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner atau angket untuk 

mengumpulkan data. Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan atau 

pernyataan yang harus diisi oleh responden, tujuannya untuk mempermudah 

responden dalam memberi jawaban. Peneliti menggunakan kuesioner tertutup 

dimana responden diberi alternative jawaban.  

Kuisioner yang disebarkan menggunakan metode pengukuran skala Likert. 

Skala likert digunakan ntuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert maka 

variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indicator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instumen dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai 

sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata, antara lain: 
5
 

Tabel 3.1. Skala Likert untuk Kuesioner 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Positif 4 

Positif 3 

Negatif 2 

Sangat Negatif 1 

Skala Likert untuk Kuesioner 

 

 

 

                                                           
5
 Sugiyono, op.cit. hal.86  
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3.4. Populasi dan Sampel  

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan.
6
 Populasi bisa berupa orang, organisasi, 

kata-kata, dan kalimat, simbol-simbol nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan, dan 

lainnya. Objek riset ini disebut juga satuan analisis (unit of analysis) atau unsur-unsur 

populasi. Jadi unit analisis ini merupakan unit yang akan diriset.
7
 

Jika unit analisisnya individu, maka individu yang memenuhi kriteria apa 

saja yang menjadi populasinya. Menentukan kriteria adalah “menetapkan syarat-

syarat” tertentu bagi anggota populasi yang berhak menjawab atau mengisi 

kuesioner. Dengan demikian tujuan menetapkan kriteria adalah untuk menentukan 

siapa yang memenuhi syarat untuk dijadikan responden dan siapa yang tidak 

memenuhi ketentuan persyaratan tersebut. 

 Responden pada penelitian ini adalah anggota UKM Kine Klub UMM 

angkatan 2016. Anggota UKM Kine Klub UMM angkatan 2016 yang dimaksud 

adalah anggota UKM Kine Klub UMM yang masuk pada klub tersebut pada tahun 

2016, biasa disebut juga dengan anggota #16. Jumlah anggota UKM Kine Klub 

UMM angkatan 2016 berjumlah 80 orang namun tidak semua anggota sesuai 

dengan kriteria. Kriteria tersebut adalah anggota UKM Kine Klub UMM angkatan 

2016 dan telah menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1. 

Setelah melakukan pra-survey kedua peneliti menemukan sebanyak 59 orang yang 

sesuai dengan kriteria. Populasi berjumlah 59 orang dengan demikian penelitian 

                                                           
6
 Ardial, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi ( Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hal.336 

7
 Kriyantono, op.cit. hal.153 
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ini menggunakan total sampling karena menggunakan seluruh anggota populasi 

sebagai responden  

 

3.5. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini diadakan di Kesekretariatan UKM Kine Klub Universitas 

Muhammadiyah Malang. Penelitian ini memilih sampel anggota UKM Kine Klub 

UMM angkatan 2016 yang telah menonton film Warkop DKI Reborn: Jangkrik 

Boss! Part 1, dengan asumsi mereka memiliki ketertarikan lebih tentang bidang 

perfilman. Sehingga diharapkan dalam memberikan penilaian akan lebih obyektif 

dan dapat diterima, penelitian dilakukan pada bulan Maret 2017. 

 

3.6. Teknik Analisis Data  

Untuk menganalisa data dalam penelitian kuantitatif, biasanya akan digunakan 

teknik statistik. Peneliti menggunakan statistik deskriptif, yang berupaya 

menggambarkan gejala atau fenomena dari suatu variabel yang diteliti tanpa berupaya 

menjelaskan hubungan-hubungan yang ada. Penelitian ini menggunakan statistik 

deskriptif tendensi sentral dalam bentuk mean. Tendensi sentral merupakan cara yang 

bertujuan untuk mendapatkan ciri khas dari bilangan tersebut. Mean adalah nilai tengah 

dari suatu jumlah keseluruhan bilangan yang berasal dari jumlah keseluruhan nilai 

bilangan yang terlebih dahulu dibagi kebanyakan unit dari keseluruhan bilangan 

tersebut. Menghitung rata- rata sampel dapat menggunakan rumus: 
8
 

    M = ∑xi  

             n 

Keterangan: 

                                                           
8
 Ardial, op.cit. hal.397 
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M : Mean (rata-rata) 

∑xi : Jumlah nilai dari seluruh data 

n          : Jumlah data / responden / sampel 

Langkah awal untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah Pada hasil 

rata-rata motif menonton, total skor dihitung berdasarkan jumlah skor per motif. Rata-

rata skor (total skor dibagi dengan jumlah pernyataan per motif) dan menghitung mean 

dengan membagi antara jumlah skor rata-rata dengan jumlah responden. 

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas  

3.7.1. Uji Validitas  

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid adalah instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
9
 Konsep valid ini secara

sederhana mencakup pengertian bahwa skala atau instrumen yang digunakan 

dapat mengukur atau mengungkapkan hal-hal  yang seharusnya diukur atau 

diungkapkan.
10

 Dalam artian, suatu penelitian dianggap valid jika hasilnya

memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan kondisi nyata di masyarakat. Uji 

validitas dilakukan dengan melakukan korelasi Pearson Product Moment antara 

skor tiap butir pertanyaan dengan skor total. Formula yang digunakan untuk itu 

adalah sebagai berikut:  

√ 

9
 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: Erlangga, 2009) hal.109 

10
  Ibid, hal.124 



31 
 

Keterangan:  

     : koefisien korelasi item 

i : skor item 

  : skor total 

n : banyaknya subyek 

  

 Umumnya satu item dinyatakan valid jika memiliki harga di atas 0,3. 

Ada juga pakar yang menyatakan bahwa harga validitas item dapat sebesar 0,25. 

Kedua harga ini dapat saja digunakan sebagai patokan untuk menyatakan valid 

tidaknya satu item tertentu.  

 

3.7.2. Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas merupakan ketepatan atau consistency atau dapat dipercaya. 

Artinya instrumen yang akan digunakan dalam penelitian tersebut akan memberikan 

hasil yang sama meskipun diulang-ulang dan dilakukan oleh siapa dan kapan saja. 

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen harus diujicobakan berkali-kali. Hasil 

percobaan dilihat apakah menunjukkan adanya ketepatan dan keseragaman. Kalau hasil 

percobaan itu memperlihatkan ketepatan, instrumen tersebut dinyatakan reliable.
11

  

 Formula yang digunakan untuk menghitung koefisien reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah rumus Alpha yang diusulkan oleh Cronbach. Formulanya 

adalah sebagai berikut.
12

 

     [
 

   
] [  

    

   
] 

                                                           
11

 Ibid, hal.130 
12

 Ibid, hal.143 
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Keterangan:  

  : Cronbach’s Alpha 

n : Banyaknya butir pertanyaan  

    : Varians skor tiap-tiap item 

     : Varians skor total 


