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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memahami suatu objek penelitian 

dengan memandu peneliti dengan urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan yang meliputi 

teknik dan prosedur yang digunakan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif 

dan menggunakan rumus statistik untuk membantu menganalisa data dan fakta yang diperoleh. 

Hartono (2011:85) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya 

lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode 

statistika. 

Pada umumnya penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian sampel 

besar, karena pada pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial yaitu dalam 

rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan pada suatu probabilitas kesalahan 

penolakan hipotesis nihil. Dengan demikian melalui pendekatan ini akan diperoleh signifikan 

hubungan antar variabel yang diteliti. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Bungin (2010) mengemukakan bahwa: 

Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi, pada umumnya 

penelitian ini menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data penelitian. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini digunakan 

agar semua gejala yang diobservasi dapat diukur dan diubah dalam bentuk angka-angka sehingga 

memungkinkan digunakan analisis statistik, yang kemudian dideskripsikan. Penelitian deskriptif 

menurut Zulganef (2008:38) adalah “penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi 

atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.” 

“Riset yang bersifat paparan ini ditujukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam 

riset, seperti: siapa, yang mana, kapan, di mana dan mengapa” (Husein, 2002:40). Desain 
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penelitian deskriptif ini umumnya dapat menggunakan metode studi kasus, tindak lanjut, analisis 

isi, kecenderungan atau korelasional. Sedangkan menurut Azwar (2010: 22) penelitian kuantitatif 

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

Dengan menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau 

signifikasi hubungan antar variabel yang diteliti dan umumnya penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian sampel besar. 

Dari metode dan jenis penelitian dijelaskan diatas, maka dari itu penelitian ini termasuk 

dalam metode penelitian deskriptif kuantitatif karena penelitian ini mencari pengaruh antara dua 

variabel yaitu tayangan Musik Dangdut D’Academy terhadap pengetahuan cengkok dangdut, 

pencipta lagu dangdut dll. Kemudian untuk menarik sampel dari populasi digunakan teknik total 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai 

respon atau sampel. 

Dari penelitian ini terdapat dua variabel, adapun variabel-variabel tersebut tergambar dalam 

desain penelitian seperti di bawah ini; 

 

 

 

 

Gambar 3.1 DesainPenelitian 

Keterangan: 

X: Tayangan Musik Dangdut D’Academy 

Y: Pengetahuan Cengkok dan Pencipta Lagu 

  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan bertempat di kavling Gedang desa Kesambi kecamatan Porong 

kabupaten Sidoarjo yang dilakukan pada minggu ketiga bulan November 2016. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber data. Dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua cara, yaitu: 

2.4.1 Pengumpulan Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian 

langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan dilakukan melalui Observasi, Kuesioner dan dokumenter. 

a) Kuesioner 

Kuesioner, yaitu pemberian daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan beberapa 

alternative jawaban yang sudah tersedia. Kuesioner ini akan diberikan kepada warga 

desa Kesambi yang masih menonton tayangan Musik Dangdut D’Academy selama 3 

bulan terakhir ini.  Kuesioner dalam penelitian ini merupakan kuesioner terbuka, yang 

merupakan kuesioner dengan item pertanyaan yang sudah disediakan jawabannya, 

yang menggunakan skalalikert. Dengan pengukuran nilai skala 1-5. Dengan 

menggunakan skalalikert, ada lima alternatif jawaban yang diberikan skor, yang 

digambarkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.1. Kategori Skor Jawaban Responden 

No. Klasifikasi Jawaban Skor 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat Setuju (SS) 

Setuju (S) 

KurangSetuju (KS) 

Tidak Setuju (TS) 

Sangat Tidak Setuju (STS) 

5 

4 

3 

2 

1 

Sumber : Data diolah 

3.4.2 Pengumpulan Data Sekunder, penelitian ini diperoleh dari: 

a) Dokumentasi, cara ini dilakukan dengan jalan melakukan penelaahan terhadap 

catatan-catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian. Dokumentasi bisa berupa foto 

atau rekaman selama proses penelitian berlangsung. 
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3.5 Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

(Arikunto, 2002: 96). Variabel adalah semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan 

yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. 

Variabel penelitian merupakan atribut-atribut yang mempengaruhi tayangan Musik Dangdut 

D’Academy. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Variabel independent: sering juga disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variable bebas. Variabel 

bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan nyata atau 

timbulnya variable dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas (X) adalah 

variabel Tayangan Musik Dangdut D’Academy. 

2) Variabel dependen: sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam 

bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) adalah pengetahuan lagu dangdut. 

Dalam instrument penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel (X) tayangan Musik 

Dangdut D’Academy sebagai variabel bebas dan variabel (Y) pengetahuan lagu dangdut sebagai 

variabel terikat. 
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3.6 Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk (Construct 

Validity). Menurut Jack R. Fraenkel (dalam Siregar 2010:163) validitas konstruk merupakan 

yang terluas cakupannya disbanding dengan validitas lainnya, karena melibatkan banyak 

prosedur termasuk validitasi dan validitas kriteria. Uji Validitas digunakan rumus korelasi 

Product Moment sebagai berikut: 
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Dimana:  rxy = koefisien korelasi suatu butir/item 

N = jumlah subyek 

X = skor suatu butir/item 

Y = skor total (Arikunto, 2005: 72) 

Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan r tabel(r kritis). Bila r hitung dari rumus di 

atas lebih besar dari r table  maka butir tersebut valid dan sebaliknya. 

3.7 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sesuatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data, karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). Pada 

penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrument menggunakan rumus alpha α, karena 

instrument dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan 

rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, di mana untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian 

maka menggunakan rumus alpha α. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama (Azwar,2000:3). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan teknik Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan 

program SPSS 15.0 for windows. 

Rumus : 

α= 
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Keterangan : 

α = koefisien reliabilitas alpha 

k  = jumlah item 

Sj  = varian responden untuk item I 

Sx = jumlah varian skor total 

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000: 312) yang membagi tingkatan 

reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut:  

Jika alpha atau r hitung:  

1. 0,8-1,0  = Reliabilitas baik 

2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima 

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 

 

3.8 Populasi dan Sampel 

 

3.8.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2010: 90). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah ibu – 

ibu rumah tangga yang mengikuti kegiatan arisan PKK. 

Ibu-ibu rumah tangga yang pernah menonton tayangan D’Academy 4 Indosiar yang 

bertempat di Kavling Gedang desa Kesambi  kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan hasil pra survey di kavling Gedang desa Kesambi didapatkan 45 orang sebagai 

populasi dalam penelitian ini.  

 

Tabel 2. Distribusi jumlah Warga desa Kesambi Yang Menonton Acara Musik 

Dangdut D’ACADEMY 4 INDOSIAR 

No. Populasi JumlahPopulasi Total 

1 Warga desa Kesambi 45 orang 

Jumlah 45 orang 

Sumber: (Pra Penelitain) 
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3.8.2 Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Teknik total 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai 

responden atau sampel (Sugiyono, 2009). Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti (Arikunto, 2006: 31). Pengambilan sampel di sini diperoleh berdasarkan warga desa 

Kesambi yang masih melihat tayangan Musik Dangdut D’Academy selama 3 bulan terakhir. 

Karena jumlah populasi atau warga desa Kesambi yang masih melihat tayangan Musik Dangdut 

D’Academy dalam 3 bulan terakhir ini sebesar 45 anggota, maka peneliti menggunakan semua 

populasi tersebut sebagai sampel dalam penelitian. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan “kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul” (Sugiyono, 2010: 207). Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data deskriptif dan teknik analisis regresi dengan menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif.  

Untuk mendeskripsikan secara umum hasil penelitian dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan skor data yang diperoleh sebelum dilakukan persentasenya. Dalam 

pengklasifikasian ini menggunakan rumus: 

ervalbanyaknya

terendahskortertinggiskor
ervalLebar

int
int


  

Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

%100
N

F
P

 

Keterangan: 

P= persentase jawaban responden 

F= frekuensi jawaban responden 

N= banyaknya responden 

1) Analisis Regresi Sederhana 

Untuk mengetahui bagaimana variabel dependen (y) dapat diprediksikan melalui variabel 

independen (x), secara individual dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap 
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variabel terikat maka setelah data diubah dari data ordinal ke data interval, maka dimasukkan 

ke dalam rumus:  

 Y = a + bx 

Dimana: 

Y  : Subjek/nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a : harga Y bila x = 0 (harga konsta). 

b : koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan/penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen . 

x:subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Maka nilai a dan b 

dapat dicari dengan rumus atau bisa juga dihitung dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Packages For Social Sciences) versi 17: 

 

 

 

Dimana: 

y = Variabel dependen (kemampuan membca dan menulis permulaan). 

a =Konstanta. 

b = Koefisisen regresi yang menunjukan angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. 

x  = Variabel independen (tingkat intensitas penggunaan bahasa pertama). 

2) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2006: 

16). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1).Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan 

hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable dependen. 
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3) Uji Hipotesis 

a) Uji t (uji parsial) 

(1) Membuat formulasi hipotesis 

Ho : b1 = 0 (hipotesis nihil) 

Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (y). 

Ha : b1 ≠ 0 (hipotesis alternatif) 

Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (y). 

(2) Menentukan level signifikasi dengan menggunakan t-tabel. 

(3) Menghitung nilai t-statistik/t-hitung dengan rumus: 

 t-hitung = 

2
1

1

12
1

1

1

22

2





y
yr

knry

 

(4) Mengambil keputusan 

Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima 

Jika t-hitung = t-tabel, maka Ho diterima 

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak 

 


