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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode ini 

disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. (Sugiyono 2014:7). Tujuan peneliti menggunakan 

penelitian kuantitatif karena berkaitan dengan tujuan peneliti yaitu untuk 

mengetahui adakah pengaruh terpaan program siaran “No Major Label” pada 

radio Elfara Malang terhadap motivasi membentuk band indie. 

3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah survei. 

Menurut Winarno Surakhmad dalam Suharsini, A. Mengatakan bahwa pada 

umumnya survei merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau 

individu dalam waktu (atau jangka waktu) yang bersamaan. Penelitian survei 

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, 

dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. 

(Sugiyono,2003;7) 

3.3 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah menggunakan tipe eksplanasi menguji pengaruh 

antara variabel yang di hipotesiskan. Pada jenis ini jelas ini ada hipotesis yang 

akan diuji kebenarannya. Hipotesa itu sendiri menggambarkan pengaruh antara 
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dua variabel atau lebih, untuk mengetahui apakah suatu variabel disebabkan 

atau dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya. 

3.4 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kesekretariatan IKABAMA (Ikatan Aktivitas 

Band Mahasiswa UMM) yang bertempat di Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang, karena disana merupakan tempat pusat berkumpulnya 

para anggota IKABAMA dimana mereka biasa bertemu dan tempat mereka 

melakukan kegiatan. 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut populasi 

atau studi sensus. (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Populasi dari penelitian ini 

adalah anggota aktif diklat 15, 16 dan 17 komunitas ikatan aktivitas band 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah peneliti melakukan 

pra survey dengan menyebar angket yang bertujuan untuk mengetahui jumlah 

anggota aktif diklat 15, 16 dan 17 komunitas IKABAMA yang mendengarkan 

program siaran “no major label” pada radio elfara fm Malang. Dan diketahui 

dari 189 anggota ada 50 anggota yang mendengarkan program siaran “no 

major label” pada radio elfara fm Malang. 
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1.5.2 Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Total Sampling, yakni teknik pengambilan sample dimana jumlah sample sama 

dengan populasi. (Sugiyono,2009). Alasan mengambil total sampling karena 

jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sample 

penelitian semua. Karena peneliti sudah melakukan pra survey maka jumlah 

total sample ada 50 responden. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Angket 

Angket pada penelitian ini adalah serangkaian pertanyaan atau daftar yang 

diberikan kepada responden guna memperoleh data untuk mengetahui seberapa 

pengaruhnya program siaran terhadap motivasi pendengar dalam komunitas pada 

band indie. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Kuisionerr dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh 

karena itu dalam tiap-tiap analisa yang dilakukan lebihh bertumpu pada skor 

responden pada tiap-tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi 

tersebut, tergantung pada pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang 

baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabell. 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan dan kesasihan suatu instrumen. (Arikunto,2002:144). Sebuah instrumen 
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dikatan validd apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yangg terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Dalam instrumen penelitian ini akan dikatakan valid apabila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti. Penelitian ini akan mencari nilai korelasi dengan 

menggunakan analisis Korelasi Product Moment, analisis ini digunakan untuk 

mengukur atau menguji kekuatan hubungan dan untuk mengetahui arah hubungan 

antar dua variabel. Analisa ini juga menunjukkan arah hubungan positif dan 

negatif. Rumus yang akan digunakan sebagai berikut: 

 

 

 

keterangan:  

 = korelasi antara variable X terhadap variable Y 

 n        = jumlah sampel 

  = jumlah skor item 

   = jumlah skor total 
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3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat keajekan hasil suatu alat ukur ketika digunakan 

berulang kali (dalam rentang waktu tertentu) pada objek yang sama. 

(Hamidi,2007:151). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengujian dengan 

sekali tes (one shot) yaitu pengukuran yang dilakukan perbandingan dengan 

pertanyaan lain. Rumus yang digunakan adalah metode cronbach alpha sebagai 

berikut: 

  ( 
 

   
)  

    

   
  

keterangan: 

r  = Koefisien reliabilitas 

n   = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑σt2  = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

σt2   = Varian total 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Skala Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala data Interval yaitu 

pengukurannya memiliki jarak yang konsisten. Dengan menggunakan teknik 

Skala Likert yang digunakan untuk mengukur suatu sikaap, pendapat, dan presepsi 

seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert maka 

variabel akan diukur menjadi indikator variabel. (Sugiyono, 2009:132). Dalam 

penelitian ini menggunakan skala Likert dengan teknik pilihan ganga. 

Pengambilan data menggunakan skala Likert sebagai berikut: 
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a. Skor 5 = sangat sering 

b. Skor 4 = sering 

c. Skor 3 = kadang-kadang 

d. Skor 2 = jarang 

e. Skor 1 = tidak pernah 

3.8.2 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Sesuai dengan tujuan dan hipotesa penelitian makan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik statistik dengan analisis Regresi Linear Sederhana. 

Teknik ini menguji tentang dua variabel, yakni satu variabel bebas (X) dan satu 

variabel terikat (Y). Yang berarti akan menguji pengaruh variabel bebas (X) 

yaitu Program siaran “No Major Label” pada Radio Elfara FM dan variabel 

terikat (Y) : motivasi pendengar pada band indie. Persamaan analisis 

regresinya adalah: 

Y = a + bX 

 Keterangan: 

 Y = Variabel terikat 

 X = Variabel bebas 

 a  = Konstanta regresi 

 b = Koefisien regresi atau sering disebut slove, gradien, atau 

kemiringan    garis. 

Untuk menemukan harga a dan b digunakan rumus sebagai 

berikut: 
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3.8.3 Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur besarnya 

prosentase pengaruh semua variabel independent terhadap variabel dependent. 

Dan rumus yang digunakan adalah: 

KP = r
 2 

x 100% 

Dimana: 

KP = nilai koefisien determinasi 

r = nilai koefisien korelasi 


