
24	

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan 

keterangan mengenai apa yang ingn kita ketahui (Hamidi, 2010:24). 

Kuantitatif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu 

(Kriyantono, 2010:69). Dalam penelitian kuantitatif ini, penulis 

menggunakan  metode survey. Penelitian survey adalah metode 

penelitian dengan menggunakan kuisioner sebagai instrument 

pengumpulan datanya (Kriyantono, 2010:59). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Febuari 2018 sampai 12 

Febuari 2018 bertempat di Perumahan Kembang Kertas Malang. 

3.3 Kerangka Konsep 

 Kerangka sebagai hasil pemikiran yang rasional merupakan uraian 

yang bersifat kritis dan memperkirakan kemungkinan hasil penelitian 

yang dicapai dan dapat menghantarkan penelitian pada perumusan 

hipotesa (Nawawi, 1995: 40). Konsep adalah penggambaran secara 



	 25	

tepat fenomena yang hendak diteliti yakni istilah, dan definisi yang 

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak  kejadian, keadaan, 

kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 

(Singarimbun, 1995: 57). 

  Jadi kerangka konsep merupakan hasil pemikiran yang rasional 

dalam menguraikan rumusan hipotesis yang merupakan jawaban 

sementara dari masalah yang diuji kebenarannya. Agar konsep-konsep 

dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalkan dengan 

mengubahnya menjadi variabel. Variabel yang dapat digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1.  Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas adalah segala gejala, faktor, atau unsur yang 

menentukan atau mempengaruhi munculnya gejala atau faktor atau 

unsur lain (Nawawi, 1995: 56). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah tayangan “ Program New Opera Van Java ” 

2.  Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat merupakan sejumlah gejala atau faktor maupun 

unsur yang ada atau muncul, dipengaruhi atau ditentukan oleh 

adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah “ 

Minat Menonton New Opera Van Java ”.  

3. Definisi Operasional 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep di atas maka dibuat 

operasional variabel yang berfungsi untuk kesamaan dan kesesuaian 

dalam penelitian sebagai berikut.  
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Variabel  Indikator 

1. Variabel Bebas (X) 

    Terpaan New Opera Van Java (OVJ) 

- Frekuensi menonton New OVJ 

- Waktu lamanya menonton New OVJ 

- Tingkat Pemahaman Responden 

terhadap New OVJ 

- Perhatian Penonton dalam tayangan 

New OVJ. 

2.  Variabel Terikat (Y) 

Minat menonton New Opera Van Java 

(OVJ) 

- Pemain New OVJ. 

- Tema cerita New OVJ. 

- Peran/akting pemain New OVJ. 

- Gaya/busana pemain New OVJ. 

- Episode New OVJ 

- Jam Tayang New OVJ. 

 

 

4.  Definisi Variabel Operasional 

 Definisi variabel operasional adalah unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya untuk mengukur suatu variabel. 

Dengan kata lain, definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah 

yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel 

yang sama (Singarimbun, 1995: 46). 

       Definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 
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      1. Variabel Bebas (Terpaan  New Opera Van Java) terdiri dari: 

- Frekuensi Menonton yaitu untuk mengetahui frekuensi menonton 

New Opera Van Java dari responden setiap Hari Senin sampai 

dengan Hari Jumat. 

- Waktu lamanya menonton yaitu untuk mengetahui waktu 

lamanya penilaian responden terhadap waktu menonton New 

Opera Van Java yaitu pukul 20.00-21.30 WIB. 

- Tingkat Pemahaman Responden yaitu untuk mengetahui 

pemahaman responden terhadap isi cerita New Opera Van Java. 

- Perhatian Penonton yaitu untuk mengetahui perhatian penonton 

terhadap segala unsur dalam tayangan New Opera Van Java. 

2. Variabel Terikat ( Minat Menonton New Opera Van Java) 

-   Tertarik dengan pemain New Opera Van Java 

-    Selalu mengingat dengan isi cerita New Opera Van Java 

-   Tertarik dengan akting pemain New Opera Van Java. 

-   Tertarik dengan gaya/busana pemain New Opera Van Java. 

-   Tidak Ingin ketinggalan setiap scene episode New Opera 

Van Java. 

-   Selalu mengingat jadwal dan jam tayang New Opera Van 

Java. 

3.4  Populasi dan Sampel 

Di dalam penelitian ini populasinya adalah keseluruhan ibu rumah     

tangga perumahan kembang kertas Malang yang menonton tayangan  

program  
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New Opera Van Java. Pemilihan populasi terhadap Ibu Rumah Tangga 

karena program acara New Opera Van Java ini memang  target audiencenya 

adalah keluarga sehingga pemilihan Ibu – Ibu Rumah Tangga bisa mewakili 

dari keluarga sesuai segmen atau target audiencenya. Berdasarkan hasil pra 

survey peneliti menemukan 213 orang Ibu – Ibu Rumah Tangga tanpa ada 

kriteria khusus dari sampel, dikarenakan peneliti menyadari bahwa 

pemberian klasifikasi pada sampel dalam penelitian ini mempersulit proses 

penelitian bagi peneliti. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili 

karakteristik penelitian. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian 

rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai 

contoh, atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenernya. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan rumus Yamane 

sebagai berikut : 

  

 

 Dimana : 

 n= Jumlah sampel yang dicari 

 N= Jumlah populasi 

d= Nilai presisi (nilai presisi dalam penelitian ini ditentukan sebesar 

95% atau 0,05) 

 Dengan perhitungan sebagai berikut :  
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Pada penelitian ini digunakan teknik pengambilan data sampel 

yang digunakan adalah Simple Random Sampling. Menurut Sugiyono 

(2013:118) dinyatakan simpel (sederhana) karena pengambilan sampel 

anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. Dengan menggunakan teknik Simple 

Random Sampling, didapatkan jumlah sampel berjumlah 139 orang.  

 3.4.1 Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti guna 

mendapatkan jawaban tentang keadaan diri responden dalam hal ini 

menyangkut tentang identifikasi minat menonton program acara New 

Opera Van Java. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala 

pengukuran yaitu skala likert. Skala likert biasanya digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial. Jawaban setiap item yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat 

negatif. Jawaban yang diberikan oleh responden atas setiap item akan 

diberikan skor yaitu pernyataan posotif, jawaban sangat setuju (SS) 

diberikan skor 4, setuju (S) diberikan skor 3, kurang setuju (KS) diberi 

skor 2, tidak setuju (TS) diberikan skor 1 (Sugiyono, 2013). 
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3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Validitas 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu 

benar-benar mengukur apa yang diukur. Untuk mengetahui apakah 

kuisioner yang kita susun tersebut mampu mengukur apa yang hendak 

diukur maka perlu diuji dengan uji korelasi antara nilai tiap-tiap item 

pertanyaan dengan skor total kuisioner tersebut (Singarimbun, 1995). 

Variabel dikatan valid jika nilai (r) hitung lebih besar dari 0,166. Validitas 

menunjukan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang 

diukur. Validitas kriteria diukur dengan cara menghitung kolerasi antara 

skor masing-masing item dengan skor total menggunakan teknik kolerasi 

Product Moment (metode interkorelasi). Berdasarkan table (r) dengan α 

0,05 dengan sampel 139 diketahui nilai (r) table sebesar 0,116 maka 

indikator bersangkutan dianggap valid. Perhitungan koefisien kolerasi 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Rumusnya sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan :  

 Rxy = koefisien kolerasi 

 X = skor butir pertanyaan 

 Y = total skor 

 N = jumlah subyek 
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3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini berarti 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap 

asas bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama (Singarimbun, 1995).  

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik 

Alpha Cronback dengan rumus sebagai berikut: 

 

        (Siregar, 2010:176) 

Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai dari koefisien 

reliabilitas alpha lebih besar 0,6 maka variablel tersebut sudah reliabel 

(handal). Dalam hal ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

softwere SPSS. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. 

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih 

variabel independent dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi 

rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan nilai 

variabel independent yang diketahui (Sugiyono, 2013).  



	 32	

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independent (x) terhadap variabel dependent (y) 

(Sarwono 2006 : 95). Dalam penelitian ini variabel independent (x) 

merupakan Terpaan Program New Opera Van Java sedangkan variabel 

dependentnya (y) merupakan Minat Menonton New Opera Van Java. 

Sehingga persamaan regresi linier dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Dari persamaan di atas a dan b disebut konstanta atau koefisien 

regresi linier sederhana atau parameter garis regresi linier sederhana. a 

disebut intercept coefficient atau intersep yaitu jarak titik asal atau titik 

acuan dengan titik potong garis regresi dengan sumbu Y, dan b disebut 

slope coefficient atau slup syang menyatakan atau menunjukkan 

kemiringan atau kecondongan garis regresi terhadap sumbu X. Dari 

persamaan garis regresi di atas, dalam hubungan tersebut terdapat satu 

variabel bebas X dan satu variabel tak bebas Y. 

3.6.2 Uji Koefisien Regresi Linier 

Uji koefisien regresi linier yang digunakan adalah: Uji Statistik F. 

Secara simultan (Variabel X bersama-sama) menggunakan uji statistik F 

karena ingin mengetahui apakah ada pengaruh signifikan variabel 

independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. 

Menentukan tingkat signifikan, yaitu α = 5%, derajat kebebasan (df) 

dengan rumus df1(N1) = k-1, df2(N2) = n-k, k adalah konstruk (jumlah 

variabel X dan Y), sedangkan n adalah jumlah sampel, untuk menentukan 

F tabel. 

y	=	a	+	bx	


