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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif, yaitu merupakan suatu pendekatan penelitian yang menekankan 

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

menggunakan metode statistika. (Azwar, 2004:5). Peneliti menggunakan teknik 

penelitian ini karena data yang didapat akan diteliti dengan cara dikonversi 

terlebih dahulu dalam bentuk angka, setelah itu dilakukan analisis terhadap data 

yang sudah dikuantitatifkan. 

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Peneliti menghubungkan 

atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variable)yang akan 

diteliti. Peneliti membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual dan 

kerangka teori. Peneliti perlu melakukan kegiatan berteori untuk menghasilkan 

dugaan awal (hipotesis) antara variable satu dengan lainya. Variabel adalah 

konsep yang bisa diukur (Rachmat, 2009 : 68). 

Dasar penelitian ini adalah survey yang diartikan sebagai suatu metode 

pengumpulan data dengan menggunakan instrument kuesioner untuk 

mendapatkan tanggapan dari responden yang disampel. Metode survey 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 
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buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan 

sebagainya (Sugiyono, 2009:6).  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Soekarno Hatta, Kecamatan 

Lowokwaru RT 08 Malang, yaitu pada kurun waktu mulai bulan Mei sampai 

Juni 2016. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang  

hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden (Hamidi, 

2007:126). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:80) populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah masyarakat di Soekarno Hatta, Kecamatan 

Lowokwaru RT 08 Malang. Adapun kriteria populasi dalam penelitian ini 

yaitu masyarakat yang menonton acara Indonesia Bagus NET TV yaitu 

sebanyak 734 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, sample merupakan sebagaian dari populasi 

(Sugiono, 2003 : 91). Dalam penelitian ini pengambilan sampel 
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menggunakan teknik simple random sampling  yaitu dengan alasan bahwa 

sebuah sampel yang akan diambil sedemikian rupa dari sebuah populasi 

akan mempunyai peluang yang sama dan bebas untuk dipilih ke dalam 

sampel.Adapun dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

adalah menggunakan pendapat yang disampaikan oleh Fraenkel dan 

Wallen dalam Widayat (2004:67) mengatakan bahwa: “Besarnya sampel 

minimum untuk penelitian yang bersifat deskriptif yaitu sebanyak 100 

sampel. 

E. Sumber Data 

Data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini 

dikarenakan data berhubungan dengan maksud diadakannya analisa data untuk 

dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dapat diperoleh melalui 

pengisian angket secara langsung dari sumber yang diteliti. Data primer 

diperoleh melalui penyebaran angket pada responden yaitu Masyarakat di 

Perumahan Permata Jingga RT. 08 Kecamatan Lowokwaru, Malang yang 

terpilih menjadi responden atau sampel. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Suatu cara pengumpulan data merupakan suatu hal yang perlu 

diperhatikan pada setiap penelitian, karena dengan data yang akurat akan 

diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Hal ini karena data adalah 

salah satu komponen penelitian yang penting, artinya tanpa data tidak akan ada 
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penelitian. Data yang dipakai dalam penelitian haruslah data yang benar, karena 

data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah (Umar 2000;167-169).  

1. Kuesioner (Angket) 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

angket (quetionare), yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien apabila penelitian mengetahui dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dari 

arsip-arsip, dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang mendukung 

penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dokumen 

dalam penelitian ini berupa data-data tentang jumlah penduduk pada 

masyarakat di Perumahan Permata Jingga RT. 08 Kecamatan Lowokwaru, 

Malang yaitu dengan menyebarkan angket pra survey yang telah disebar untuk 

menjaring populasi, kuesioner yang telah disebar untuk mendapatkan data awal 

yang nantinya akan diolah kembali. 

G. Definisi Konsep dan Operasional Variabel 

1. Definisi Konsep 

Konsep dalam penelitian ini yaitu terdiri dari dari tiga faktor 

mempengaruhi minat menonton Tayangan Indonesia Bagus yaitu 

meliputi: 
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a. Faktor dorongan dari dalam 

b. Faktor motif sosial.  

c. Faktor emosional.  

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor dorongan dari dalam diri seseorang untuk memiliki minat 

menonton tayangan Indonesia Bagus, dengan indikator yaitu: 

1) Mendapatkan informasi tentang tempat wisata alam 

2) Mendapatkan informasi tentang budaya penduduk lokal 

3) Mendapatkan informasi tentang wisata kuliner daerah 

4) Dengan menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV 

mendapatkan informasi tentang adat istiadat daerah. 

5) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV karena narator 

asli penduduk lokal. 

b. Faktor motif sosial, merupakan faktor yang membangkitkan minat 

untuk menonton tayangan Indonesia Bagus untuk melakukan aktivitas 

demi memenuhi kebutuhan untuk diakui atau diterima oleh lingkungan 

sosial.  

1) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV karena tayangan 

tersebut bersifat tayangan reality show. 

2) Dengan menonton Indonesia Bagus NET TV mendapatkan 

informasi mengenai profesi yang dimiliki oleh penduduk lokal. 

3) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV  mendapat informasi 
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mengenai kekayaan budaya Indonesia. 

4) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV memberikan 

informasi mengenai kekayaan alam 

5) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV mendapatkan 

informasi mengenai kearifan lokal. 

c. Faktor emosional, dapat menimbulkan minat untuk menonton tayangan 

Indonesia Bagus secara individu apabila menghasilkan emosi atau 

perasaan senang. 

1) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV karena durasi yang 

pendek. 

2) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV karena informasi 

yang jelas 

3) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV karena informasi 

yang aktual. 

4) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV karena merupakan 

karya jurnalistikwarga. 

5) Menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV karena hari 

tayangnya bertepatan dengan waktu libur. 

H. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini mengguna skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert ini, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 
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tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun intem-intem instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2009 : 93). 

I. Uji Validitas 

 Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan pendekatan validitas 

konstruksi yaitu validitas yang diperoleh skor semua pertanyaan atau pernyataan 

yang dibuat berkorelasi dengan skor total (Sugiyono, 2009 : 125). 

 Bila alat pengukur telah memiliki validitas berarti semua item pertanyaan 

yang ada mengukur konsep yang ingin diukur. Hasil uji validitas dianalisis dengan 

mengkorelasi skor butir dengan skor total menggunakan rumus korelasi product 

moment : 

 

 

 

Keterangan : 

rxy     = Koefisien Korelasi  

n       = jumlah sampel 

X      = jumlah skor item 

Y      = jumlah skor total 

XY   = skor pada item dikalikan skor total 

(Sugiyono, 2009 : 183, 2011 : 228) 

J. Uji Reliabilitas 

Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran yang 

mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan 

rxy =     
n∑XY - (∑X)(∑Y) 

 √{n∑X² - (∑X)²}{n∑Y² - (∑Y)²}
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sistimatis dan kesalahan random. Uji kepercayaan merupakan tingkat 

kemampuan suatu alat ukur yang memberikan hasil yang sama jika alat ukur 

itu digunakan berulang-ulang.  Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas 

tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa 

alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan (dependability) dan diramalkan 

(predictability), serta konsisten dalam mengukur apa yang ingin diukur.  

Untuk menguji digunakan Alpha Cronbach pada taraf signifikan 5% dengan 

rumus : 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya soal atau pertanyaan 

αb
2 

= jumlah varian butir 

αt
2 

= varian total 

Instrument dikatakan valid atau reliabel apabila memiliki koefisien Alpha 

Cronbach sebesar 0,6 atau lebih. 

K. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis faktor, 

yaitu sekelompok prosedur yang digunakan untuk mereduksi data, 

meringkas dari banyak kedalam satu atau beberapa faktor. Secara 

matematis model analisis faktor adalah berikut : 

Xi = Ai1 F1 + Ai2 F2 + Ai3 F3 +.......+ Aim Fm + Vi Ui 
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Xij : Variabel standar ke-i 

Aij :  Koefisien regression dari variabel ke i pada common faktor  

    atau faktor umum j. 

F : Faktor umum atau common faktor. 

Vi :  Koefisien regresi standarized dari variabel i pada faktor khusus  

    ke i. 

Ui : Faktor khusus bagi variabel ke i 

m : Jumlah faktor-faktor yang umum atau common faktor. 

Faktor-faktor yang khusus tidak berhubungan satu sama lainnya, serta 

tidak berkorelasi dengan faktor-faktor dinyatakan sebagai kombinasi linear 

dari variabel-variabel yang diamati. 

Formulanya adalah : 

Fi = Wi1XI + Wi2X2 + Wi3X3 + Wi4X4 +......+ Wik Xk 

Dimana : 

Fi : Estimasi faktor ke-i 

Wi : Bobot atau koefisien nilai faktor 

k : Jumlah Variabel. 

Adapun langkah-langkah utama dalam analisis faktor dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Memformulasikan masalah 

2) Membuat matrik- korelasi untuk semua variabel 

3) Menentukan metode analisis faktor 

4) Menentukan jumlah faktor 
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5) Merotasi faktor

6) Menafsirkan hasil

Secara operasional langkah-langkah yang dilakukan pada analisis faktor 

melalui program bantu SPSS for Windows sebagai berikut: 

1. Melakukan correlation matrik variabel dari semua data

2. Memberikan nilai eingenvalue dari seluruh variabel, dimana akan

dipilih nilai diatas 1,00 untuk menentukan banyaknya faktor inti.

3. Selanjutnya dilakukan rotation dengan optionvarimax untuk

menghasilkan yang “most interpretebel”.

4. Dari hasil rotation tersebut akan dipilih nilai faktor loading di atas

0,500 pada masing-masing faktor yang kemudian akan diberikan

faktor baru sesuai dengan pengelompokkan variabelnya.


