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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe & Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survei korelasi. Pendekatan jenis 

ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki 

hubungan atau korelasi atau tidak. Menurut Kriyantono (2008:160) dalam buku 

teknik praktis riset komunikasi menjelaskan pendekatan kuantitatif bertujuan 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data dan analisis 

sehingga data hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh 

populasi. Dari pendekatan ini, maka akan menentukan jenis dan tipe dari sebuah 

penelitian sebagai sebuah prosedur yang dilakukan secara sistematis dalam sebuah 

penelitian ilmiah.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Oktober – 24 Oktober 2017 di 

Malang bertempat di Jalan Raya Tlogomas 37D - Jawa Timur. 

3.3  Hipotesis Penelitian 

Ha :  Ada hubungan antara terpaan drama Korea dengan perilaku imitasi 

penonton. 

Ho :  Tidak ada hubungan antara terpaan drama Korea dengan perilaku imitasi 

penonton. 
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3.4 Definisi Konseptual & Operasional  

3.4.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti tentang variabel-variabel yang hendak di ukur, diteliti dan digali datanya 

(Hamidi,2007:141).  

Untuk memperjelas penguraian lebih lanjut dalam penulisan, maka perlu adanya 

penjelasan mengenai beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan 

pokok pembahasan. 

a.  Drama Korea 

Sebuah drama televisi di korea, merupakan genre sastra dimana penampilan 

fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya percakapan atau dialog antara para 

tokohnya.  

b. Perilaku Imitasi  

Merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dengan meniru segala hal 

yang dilihatnya. 

c. Terpaan Drama Korea 

Efek yang dimunculkan sebagai akibat melihat atau memperoleh informasi dari 

menonton drama Korea dan dapat mendorong seseorang untuk bertindak sesuai isi 

tayangan yang ada pada drama Korea. 

d. Komunitas 

Sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan 

umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. 
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3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel 

tersebut (Sugiyono,2003:152). Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabbel yang 

pertama adalah Independen variabel dan kedua adalah Dependen variabel.  

1. Variabel X (Independen variabel) : Terpaan drama Korea. 

Yaitu terkenanya Komunitas Korean Addict tentang tayangan drama Korea 

oleh media massa. Drama Korea yang ditonton secara berulang-ulang sehingga 

penonton akan memperhatikannya, ketika terpaan drama Korea bertambah 

seseorang bisa dengan mudah mengingat. Dari definisi tersebut diperoleh 

indikator-indikator antara lain : 

a. Frekuensi 

   Seberapa sering responden atau Komunitas Korean Addict melihat tayangan  

   drama Korea. 

b. Intensitas 

Tingkat pemahaman responden atau Komunitas Korean Addict pada saat  

mereka menonton tayangan drama Korea. 

c. Durasi 

Seberapa lama responden atau Komunitas Korean Addict menonton tayangan 

drama Korea.  

 

 

 

 



26 
 

2. Variabel Y (Dependent Variabel) : Perilaku Imitasi Penonton. 

Pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh penonton sesuai dengan apa yang 

dilihat melalui tayangan drama Korea. 

Indikator-indikator : 

a. Perilaku meniru dalam hal mempelajari bahasa Korea seperti di drama 

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo. 

b. Perilaku meniru dalam hal menyisipkan bahasa Korea saat berbicara dengan 

sesama penyuka drama Korea. 

c. Perilaku meniru cara makan orang Korea seperti di drama Weightlifting 

Fairy Kim Bok Joo. 

d. Perilaku meniru tren fashion ala Korea seperti di drama Weightlifting Fairy 

Kim Bok Joo. 

e. Perilaku meniru make-up ala Korea seperti di drama Weightlifting Fairy 

Kim Bok Joo. 

3.5 Populasi & Sampel  

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah sekelompok unsur-unsur komprehensif dan telah 

ditentukan (perangkat universal) yang berhubungan dengan pertanyaan atau 

hipotesis penelitian (Sugiyono,2003:136).  

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Komunitas Korean 

Addict, peneliti memilih responden dari Komunitas Korean Addict sebagai 

populasi yang berjumlah 38 orang responden. 
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3.5.2 Sampel 

Sampel adalah sub perangkat populasi yang bersifat representative untuk 

mencapai hasil yang valid. Sebuah sampel haruslah dipilih sedemikian rupa 

sehingga satuan elementer mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk 

dipilih dan besarnya peluang tersebut tidak boleh sama dengan nol (Sugiyono, 

2003:138) 

Ukuran besarnya sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi 

Komunitas Korean Addict. Cara mendapatkan ukuran sampel dari populasi, 

peneliti menggunakan rumus Taro Yamane, yaitu sebagai berikut : 

n =  N  
                              N d2 + 1 
    n =      38 
             38 (0,05)2 + 1 
    n =      38 
           38 (0,0025) + 1 
    n = 38 
               1,95 

    n = 34,7 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

d = Nilai presisi / tingkat kesalahan (5%) 

1 = Angka konstan 

Oleh karena itu total sampling yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

responden sebanyak 35 orang responden. 
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3.6 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini penulis memilih teknik probability sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi untuk menjadi sampel. Probability sampling yang digunakan 

yaitu simple random sampling karena dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi tersesbut karena setiap anggota populasi dianggap 

homogen. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil analisis 

antara hubungan terpaan drama Korea dengan perilaku imitasi penonton, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner 

dan dokumentasi. Adapun definisinya menurut Bungin (2010) sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

 Merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara 

sistematis kemudian dikirim untuk diisi oleh responden dan dikembalikan kepada 

peneliti untuk diolah. Teknik ini digunakan untuk pengembalian data mengenai 

hubungan terpaan drama Korea dengan perilaku imitasi penonton. Kuesioner yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah model tertutup karena jawaban telah 

disediakan dan pengukurannya menggunakan skala likert. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data berupa  informasi dari catatanpenting, artikel, buku, baik dari 

lembaga organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penelitian yang 

dapat berfungsi untuk memperjelas dan memperkuat data. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan, ketepatan dan keabsahan suatu instrumen. Suatu dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa  yang diukur atau dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat.  

Uji validasi ini menggunakan perhitungan dengan korelasi product moment 

(pearson correlation) dengan rumus sebagai berikut : 

n ∑ XY- (∑ X )( ∑ Y ) 
                     r xy=   
 
Keterangan : 

r   = koefisien Korelasi Product Moment 

X = nilai pada variabel bebas 

Y = nilai pada variabel terikat 

n  = jumlah sampel 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor tiap item pertanyaan dengan skor total yang merupakan 

jumlah tiap skor per item pertanyaan. Pada uji instrumen ini peneliti 

menggunakan software SPSS 18.00 for Windows Release. 
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b. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keajekan hasil pengukuran suatu 

instrument. Suatu instrument dikatakan reliable jika instrument tersebut 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan 

hasil yang sama. Reliabilitas menunjukan sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih pengukuran tetap 

konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama. Menurut Arikunto (2006:196) menyebutkan untuk menguji digunakan 

Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut : 

α=     

Keterangan : 

 n     = banyaknya butir pertanyaan 

i2   = jumlah varians butir 

 =  varian total 

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji reliabilitas 

dengan teknik Cronbach Alpha memberikan hasil yang akurat, tepat, dan cepat 

peneliti menggunakan program software SPSS 18.00 for Windows Release. 

3.9 Analisis Korelasi 

3.9.1 Analisis Korelasi Pearson Product Moment 

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah menganalisa secara kuantitatif 

untuk menguji signifikasi hubungan 2 variabel sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian maka data yang diperoleh dari hasil kuesioner akan diproses dan 

diolah dengan menelaah seluruh data yang tersedia yang didasarkan pada unit 

objek penelitian untuk mendapatkan data kuantitatif. 



31 
 

Koefisien Korelasi dengan menggunakan korelasi product moment 

Rumusnya : 

n ∑ XY- (∑ X )( ∑ Y ) 
                     r xy=   
 

Keterangan  : 

r   = koefisien Korelasi Product Moment 

X = nilai pada variabel bebas 

Y = nilai pada variabel terikat 

n  = jumlah sampel 

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam analisis 

korelasi dengan teknik Product Moment memberikan hasil yang akurat, tepat, dan 

cepat peneliti menggunakan program software SPSS 18.00 for Windows Release. 

3.8.2 Uji Koefisien Korelasi 

Uji signifikansi korelasi product moment secara praktis dilakukan dengan  

mengkonsultasikan pada tabel r Product Moment. Setelah didapat r tabel 

kemudian dibandingkan dengan r hitung. Ketentuannya jika r hitung lebih besar 

dari r tabel (r hit > r tab), maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

signifikan yakni mampu digeneralisasikan dan mewakili populasi secara 

keseluruhan. Begitu juga sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel ( r hit < r 

tab), maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan, tidak 

mewakili populasi secara keseluruhan. Didapatlah nilai koefesien korelasi (r 

hitung), tetapi nilai itu baru berlaku terhadap jumlah sampel yang ditarik dari 

populasi. Maka harus diuji signifikansinya yaitu apakah sampel tersebut berlaku 

untuk seluruh populasi penelitian ini.  
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Pengujian secara praktis dengan cara langsung mengkonsultasikan pada 

tabel r Product Moment. Maka akan ditemui nilai r tabel. Untuk dapat 

menginterpretasikan berikut adalah pedoman untuk memberikan interpretasi 

terhadap nilai koefesiensi korelasi yang sudah didapat melalui hasil perhitungan 

dengan rumus korelasi product moment dapat dilihat dari tabel berikut : 

 

Tabel 3.3 

Pedoman Untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000  –  0,199 Sangat rendah 

0,200  –  0,399 Rendah 

0,400  –  0,599 Sedang 

0,600  –  0,799 Kuat 

0,800 –  0,1000 Sangat Kuat 

(Sugiyono, 2003) 
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3.9 Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini data yang diukur adalah jenis data ordinal. Untuk 

dijadikan pedoman dalam menyusun kuesioner, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert. Skala Likert biasanya 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2007:93).  

Dalam Skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Sedangkan penilaian yang digunakan dalam penelitian ini akan diberi bobot nilai 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

 

  

(Sugiyono,2007) 

 

Sangat Sering (SS) 3 

Sering (S) 2 

Tidak Pernah 1 


