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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kuantitaif. 

Dengan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian dilakukan untuk menemukan 

penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir 

dari penelitian ini adalah gambaran mengeai hubungan sebab-akibat. Tujuan 

dari penelitian eksplanatif adalah menghubungkan pola-pola yang berbeda 

namun memiliki ketertarikan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat 

(Bambang,Lina 2011:43) 

Tipe eksplanatif dapat dibagi dua sifat (Rachmat, 2009:38) : 

1. Komparatif, bermaksud untuk membuat komparasi (membandingkan) 

antara variabel yang satu dengan variabel lainnya yang sejenis. 

2. Asosiatif, bermaksud untuk menjelaskan hubungan (kolerasi) antara 

variabel. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat kolerasi atau hubungan antara 

tingkat motif dan tingkat kepuasan anggota Komunitas Hijabers Surabaya 

dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilaksakan di Royal Plaza, Mustafa Center 2 Lt.UG 

Blok F1 No. 5-6 tepatnya di Butik Azmina Moslem House. Dikarenakan 

lokasi penelitian ini merupakan Kantor Kesekretariatan Komunitas Hijabers 
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Surabaya. Sedangkan waktu dalam penelitian ini lakukan mulai bulan Juli  

2017. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri 

yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota 

Komunitas Hijabers Surabaya yang aktif pada tahun 2017, pernah 

menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7 minimal 2 kali dalam satu bulan, 

berusia minimal 17-27 tahun. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan 

peneliti, dari 124 responden anggota Komunitas Hijabers Surabaya yang 

memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan maka didapat jumlah populasi 

sebanyak 82 responden. 

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah anggota-anggotanya yang mencerminkan sifat dan ciri-

ciri yang terdapat pada populasi. Menurut Sugiyono (2014:85) jika 

subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika 

subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-

25% atau lebih. Oleh karena jumlah subjek populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 82 orang dimana jumlah tersebut kurang dari 100 orang, maka 

semua subjek populasi diambil semuanya sebagai sampel. Sehingga teknik 

sampling yang digunakan adalah total sampling atau sampling jenuh, 

yakni teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Kuesioner  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Teknik ini dipilih untuk penelitian kuantitatif (Hamidi, 2010:140). 

Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. Skala Likert biasanya 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:93). Dengan 

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. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dengan sangat positif dan negatif, yang dapat berupa 

kata-kata dengan skor sebagai berikut: 

Sangat Setuju/Sangat Senang/Sangat Puas : skor 5 

Setuju/Senang/Puas : skor 4 

Netral/ Kadang-kadang/Cukup Puas : skor 3 

Tidak Setuju/ Tidak Senang/ Tidak Puas : skor 2 

Sangat Tidak Setuju/ Sangat Tidak Senang/Sangat Tidak Puas : skor 1 

3.4.2 Dokumentasi  
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Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan 

(data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 

2010:140). Adapun data yang dimaksud berupa berkas-berkas, jurnal dan 

arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini 

berfungsi sebagai pelengkap data primer dari hasil kuesioner. 

 

3.5 Pengujian Instrumen 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Sebelum 

dianalisis maka terlebih dahulu dilakukan pengujian data-data yang diperoleh 

dari instrumen penelitian dengan uji validitas dan reliabilitas agar diperoleh 

data yang valid (sahih) dan reliabel (dapat diandalkan). 

3.5.1 Uji validitas 

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan instrumen penelitian, 

mengikuti apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Validitas merupakan hasil penelitian 

terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dan dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji validitas dapat dicari 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

r =
  ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   } √{ ∑    ∑   }

 

keterangan : 

xy : skors item x skor total 

n : jumlah data 
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x : skor item instrumen yang akan digunakan 

y : skor total item instrumen dalam variabel 

Menurut Arikunto (2006:162) pengujian dikatakan valid apabila : 

r hitung > r tabel pada tingkat kepercayaan 95% dan tidak terdapat data 

yang valid apabila sebaliknya r hitung < r tabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen sudah reliabel atau handal sebagai alat pengumpul 

data apabila memberikan hasil ukuran yang sama terhadap suatu gejala 

yang sama pada waktu yang berlainan. Untuk menentukan suatu instrumen 

reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,6. Apabila 

nilai Alpha lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian telah reliabel. Untuk menguji tingkat reliabilitas dalam 

penelitian ini digunakan teknik Alpha Cronbach dengan rumus 

perhitungan berikut ini: 

   [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

Sumber: Arikunto (2013: 239) 

Keterangan: 

r  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑  
   = jumlah varians butir 

  
  = varians total 
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Jumlah varian dari butir akan dicari terlebih dahulu dengan mencari 

nilai varian tiap butirnya, kemudian akan dijumlahkan. Rumusnya adalah: 

 

n

n

x
x

2
2 



  

Keterangan: 

n  =  jumlah responden 

x = nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir 

pertanyaan) 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1. Koefisien Korelasi 

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

koefisien korelasi yaitu korelasi product moment yang menyatakan ada 

tidaknya hubungan antara variabel X (bebas) dan variabel Y (terikat). 

Adapun teknik koefisien relasi sebagai berikut : 

r = 
 ∑    ∑    ∑  

√{ ∑    ∑   } √{ ∑    ∑   }

 

keterangan : 

r : Koefisien korelasi Product Moment 

X : Variabel Independent (Motif) 

Y : Variabel Dependent (Kepuasan) 

n : jumlah sampel 
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3.6.2. Koefisien Determinasi 

Menurut Sugiyono (2014 : 154) ”...koefisien determinasi dihitung 

dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan, dan 

selanjutnya dikalikan dengan 100%.” Maka koefisien determinasi 

dirumuskan dengan : 

             

Nilai r sudah didapat dari rumus korelasi product moment  

3.7. Pengujian Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Ho diterima : “tidak adanya hubungan antara motif dan tingkat kepuasan 

audiens dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7.” 

2. Ha ditolak : “terdapat hubungan positif antara motif dan tingkat kepuasan 

audiens dalam menonton tayangan Dua Hijab di Trans 7.” 

Kriteria dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 

2. Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

 




