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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang metode penelitian yang diguna-

kan dalam penelitian ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang pengertian 

metodologi penelitian. Terkait dengan hal tersebut  Sutrisno Hadi mengatakan 

bahwa: “Suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah.”70  

Dengan demikian, metodologi akan membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian sebagai usaha untuk memperoleh dan mencapai suatu kebenaran yang 

mendekati baik dengan metode ilmiah. Di lain pihak Moch. Nasir dalam bukunya 

Metodologi Penelitian mengartikan sebagai berikut : “Membantu si peneliti 

tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.”71  

 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiasiatif atau penelitian 

hubungan dengan pendekatan kuantitatif (dengan menggunakan analisis 

statistik). Menurut Sugiyono, penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.72 

Penelitian ini berupaya untuk meneliti pengaruh terpaan program DR.OZ 

                                                             
70Sutrisno Hadi, 2002. Metodologi Reseach III, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta,  

hal.4. 
71 Moch. Nasir, 2003. Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarata,  hal. 51. 
72 Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, hal. 11 
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Indonesia di Trans TV terhadap perilaku hidup sehat pada Kelompok Pengajian 

di Kelurahan Klegen Kota Madiun. 

B. Definisi Konsep dan Operasional Variabel  

1. Definisi Konsep Variabel 

a. Terpaan Program Dr. OZ Indonesia 

Variabel bebas menurut Hadari Nawawi : “Sejumlah gejala, 

faktor, atau unsur yang menentukan  atau mempengaruhi adanya atau 

munculnya gejala atau faktor atau unsur lainnya “.73  Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel bebas adalah Terpaan Program Dr. OZ 

Indonesia. Menurut  Onong Uchjana Effendy bahwa “acara televisi 

pada umumnya mempengaruhi sikap, persepsi, dan perasaan para 

penonton”.74   

b. Perilaku Hidup Sehat 

Variabel terikat menurut Hadari Nawawi adalah: “Sejumlah 

gejala atau faktor atau unsur yang ada atau muncul dipengaruhi atau 

ditentukan oleh adanya variabel bebas”.75 Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah perilaku hidup sehat.  Soekidjo 

Notoadmojo berpendapat, “perilaku hidup sehat pada dasarnya adalah 

suatu respon seseorang (organisme) terhadap stimulus yang terkait 

dengan makanan, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebiasaan 

                                                             
73 Hadari Nawawi, 2003, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Yogyakarta, hal.57. 
74 Effendy, Onong Uchjana. 2006. Televisi Siaran Teori dan Praktek . Bandung: 

Alumni.hal.209. 
 
75 Hadari Nawawi, op.cit, hal.58. 
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terhadap sakit dan penyakit dan keseimbangan antara kerja, istirahat, 

dan olahraga”.76 

2. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mengukur variabel penelitian, maka masing-masing 

variabel yang digunakan dioperasionalisasikan sebagai berikut: 

a. Terpaan Program Dr. OZ Indonesia 

Variabel Terpaan Program Dr. OZ Indonesia dengan indikator :  

1) Efek kognitif (cognitive effect), Efek kognitif berkaitan dengan pikiran 

atau penalaran, sehingga khalayak yang semula tidak tahu menjadi 

tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Efek ini 

akan berkenaan langsung dengan pikiran komunikan tentang apa yang 

harus diketahuinya. Sub indikator efek kognitif meliputi frekuensi dan 

intensitas pengetahuan seseorang (komunikan) setelah menerima 

stimulus (menonton tayangan progam DR.OZ Indonesia) 

2) Efek afektif (affective effect), dan Efek afektif berkaitan dengan 

perasaan akibat dari menonton televisi, misalnya, timbul perasaan 

tertentu pada di khalayak. Efek afektif berkenaan dengan perasaan, 

maka perasaan yang ditimbulkan bermacam-macam, seperti perasaan 

senang, sedih, gembira, dan sebagainya.  

3) Efek konatif atau yang sering disebut efek behavioral (behavioral 

effect). Efek konatif tidak langsung timbul sebagai akibat terpaan 

media massa, melainkan didahului oleh efek kognitif dan efek afektif. 

Efek konatif terkaitan dengan tindakan dan perbuatan setelah 

menerima stimulus. 
                                                             

76 Notoatmodjo, Soekidjo, op.cit, hal.62. 
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b. Perilaku Hidup Sehat 

Variabel Perilaku Hidup Sehat, dengan indikator sebagai 

berikut: 

1) Mengetahui makan yang sehat untuk tubuh 

2) Mengetahui pola hidup bersih dan menjaga kebersihan 

3) Memahami masalah kesehatan lingkungan. 

4) Berperan aktif dalam usaha menjaga kesehatan lingkungan 

5) Memiliki kemampuan untuk menjaga dan melestarikan kesehatan 

lingkungan 

6) Melaksanakan kebiasaan hidup sehat 

 

C. Populasi Penelitian 

Berkaitan dengan masalah populasi yang akan diteliti, terlebih dahulu 

akan dijelaskan mengenai pengertian populasi. Menurut Suharsimi Arikunto    

“Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian”.77 Sedangkan menurut 

Sugiyono, populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”78 Berdasarkan definisi-definisi di atas maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Anggota kelompok Pengajian di Kelurahan Klegen Kota Madiun 

2. Berusia 35 tahun sampai dengan 65 tahun. 

3. Telah menonton tayangan program Dr. OZ Indonesia di Trans TV. 

                                                             
77 Suharsimi Arikunto, Op cit , hal.102. 
78 Sugiyono, 2005. Metode Penelitian, Bandung:Alfabetha. hal.57. 
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Sedangkan pengertian sampel  dijelaskan oleh Sugiyono sebagai 

berikut: “sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut”.79  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian yang dipakai yaitu sampling insidental menurut 

Sugiyono (2005: 122) sampling insidental adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan atau insidental bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan menjadi sampel, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.  

Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan, tenaga, waktu 

dan biaya pada peneliti, maka populasi dalam penelitian ini ditetapkan 

sebanyak 74 orang. Dengan demikian responden dalam penelitian ini adalah 

74 orang. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

adalah: “Subyek dari mana data dapat diperoleh”.80 Sedangkan data dimaksud 

yaitu : 

a. Apabila peneliti menggunakan kuisioner  dalam pengumpulan data, maka 

data disebut responden, yang sering disebut data primer. 

b. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan 

yang menjadi sumber data yang biasa disebut data sekunder.81 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam 

dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 
                                                             

79 Ibid,  hal 57. 
80 Ibid , hal.102. 
81 lbid Hal. 102. 
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1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai 

data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan 

data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik 

yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu 

melalui kuesioner. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 

sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi berbagai sumber seperti Biro 

Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

 

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Data merupakan suatu yang penting dalam penelitian  karena dengan 

data tersebut dapat ditarik kesimpulan dan dapat diketahui  hasilnya. Oleh 

karena itu penelitian ini menggunakan beberapa tehnik di dalam mengum-

pulkan data, yaitu : 

1.  Kuesioner 

Suharsimi Arikunto membedakan kuesioner menjadi beberapa 

macam, yaitu : 

Dilihat dari cara menjawab. 
1. Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden 

untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. 
2. Kuesioner tertutup, yang sudah diberi jawabannya sehingga 

respon-den tinggal menilai.  
Dilihat dari jawaban yang diberikan. 
1. Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang diri-

nya. 
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2. Kuesioner tak langsung, jika responden menjawab tentang 
orang lain. 

Dilihat dari bentuknya. 
1. Pilihan Ganda, sama dengan kuisioner tertutup. 
2. Isian, sama dengan kuisioner terbuka. 
3. Chek List, sebuah daftar dimana responden tinggal mem-

bubuhkan tanda chek (V) pada kolom yang sesuai. 
4. Rating Scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pertanyaan diikuti 

oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan.82 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup 

dengan lima jawaban. 

2.  Dokumentasi  

Menurut pendapat Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya.83  

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan atau 

kuesioner. Instrumen penelitian tersebut selanjutnya diuji validitas dan 

reliabilitasnya terlebih dahulu. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid tidaknya suatu 

kuisioner.84 Rumus analisis korelasi product moment adalah:85 

 

                                                             
82 Suharsimi Arikunto. op.cit, hal.125. 
83 Ibid, hal.317. 
84 Imam Ghozali, 2001, Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Peneribit 
Universitas Diponegoro. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 135 
85 Sugiyono, Op.Cit, hal. 55 
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R  =  
2222 Y)(ΣYn.X)(ΣX .n

ΣYΣXΣXY.n
Σ−Σ−

−

Dimana :  

R = koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel 

X = variabel bebas  

Y = variabel terikat 

Kriteria Pengujian : 

• Valid, jika r hitung > r kritis (0,3)

• Tidak valid, jika r hitung < r kritis (0,3)

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel.86 Teknik perhitungan koefisien reliabilitas yang 

digunakan disini adalah dengan menggunakan Alpha Cronbach. Bila α ≥ 0,6 

data layak dipergunakan untuk penelitian (Hair, Tatham Anderson & Black, 

1995:639).87 Rumus statistiknya adalah sebagai berikut (Sugiyono, 

2005:57): 88 

rxx’ ≥ 2  =  21 – 






 +
2

2
2

2
1

Sx
SS  

Dimana :  

S1
2 dan S2

2   =   varian skor belahan 1 dan belahan 2. 

Sx2   =   varian skor tes 

86 Imam Ghozali, 1997: 132 
87 Hair, Tatham Anderson & Black, 1995:639. 
88 Sugiyono, Op.Cit. 57. 



49 
 

Uji validitas dan reliabilitas dianalisa secara komputasi dengan 

menggunakan program SPSS. Hasil analisa atau uji validitas dan reliabilitas 

terdapat pada lampiran.  

 

G. Analisa Data 

Data yang penulis peroleh setelah mengadakan penelitian selanjutnya 

diolah sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam 

pengolahan data ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif 

digunakan dalam pengolahan data dengan rumus statistika untuk mengetahui 

hubungan variabel yang satu dengan yang lain. 

1. Analisa regresi linier  

Digunakan untuk mengetahui kemungkinan bentuk hubungan spesifik 

antara variabel bebas dan variabel terikat dengan bentuk persamaan sebagai 

berikut: (J. Supranto, 2000:297).89 

bXaY +=  

n
XbYa Σ−Σ

=
.

 

( )22 XXn

XYXYnb
Σ−Σ

Σ−Σ
=  

Dimana : 

X =  Terpaan Program DR. OZ di Trans TV 

Y =  Perilaku Hidup Sehat 

a =  konstanta 

                                                             
89 J. Supranto, 2000:297 
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b =  koefisien regresi  

n   =  jumlah sampel. 

2. Korelasi  

Digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel yang 

sifatnya kuantitatif, digunakan rumus : (J. Surpanto, 2000:153) 

( ) ( )2222 . YYnXXn

YXXYnr
Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Dimana : 

r =  koefisien korelasi 

n =  jumlah sample  

X =  variabel bebas (informasi akuntansi manajemen) 

Y =  variabel terikat (penilaian kinerja manajer) 

r  = 0,   berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y 

r = +1 atau mendekati +1, berarti korelasi sempurna dan mempunyai  

hubungan positif 

r = -1 atau mendekati -1, berarti korelasi relatif sempurna dan mempunyai  

hubungan positif. 

3. Uji t 

Untuk menguji signifikansi adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

digunakan uji t, dengan rumus: (Djarwanto PS, 2000:349). 

2r1
2nrt test

−

−
=  

Dimana : 

t =  nilai distribusi  
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r =  koefisien korelasi 

n =  jumlah sample  

1 =  taraf nyata  

Prosedur pengujian : 

a) Formulasi Hipotesa 

Ho : b = 0, tidak ada hubungan antara  variabel X dan variabel Y 

Ho : b # 0, ada hubungan antara variabel  X dan variabel Y 

b) Kriteria pengujian  

Ho diterima jika –t (∝/2 ; n-2) < t hitung < t (∝/2 ; n-2) 

Ho ditolak jika t hitung >(∝/2 ; n-2) atau  t hitung <-t (∝/2 ; n-2) 

 

H. Jadual Penelitian 

Dalam melakukan penelitian sampai tahap akhir penyajian  data dalam 

bentuk skripsi, diperlukan waktu kurang lebih 12 minggu dengan perincian 

waktu sebagai berikut : 

No. Keterangan Waktu Penelitian (dalam minggu) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Persiapan              
2. Pengumpulan data             
3. Penyusunan data             
4. Pengolahan data             
5. Penyusunan skripsi             
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