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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang sistematis terhadap bagian-

bagian dan hubungan fenomenanya. Metode penelitian kuantitatif juga dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, 

yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

datanya menggunakan insturumen penelitian, analisis datanya bersifat 

statistik yang mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2014:8).  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Penelitian ini memiliki 

tujuan untuk menemukan penjelasan kejadian sebab akibat antara dua atau 

lebih variabel yang akan diteliti. Variabel adalah sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari sampai 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2014:38). 

Dasar penelitian ini yaitu survey. Metode survey ini digunakan untuk 

mendapat suatu data dari tempat tertentu yang bukan buatan. Pengumpulan 
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data pada metode ini menggunakan kuesioner, wawancara terstruktur, test, 

dan sebagainya (Sugiyono, 2014:6). 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah 

Malang, JL. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Karena lokasi ini berhubungan 

dengan kasus yang akan diteliti yaitu mahasiswa konsentrasi audio visual 

angkatan 2016 jurusan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2016 yang mengambil konsentrasi 

audio visual. Dari pra-survey yang dilakukan sebelum penelitian, 

peneliti mendapatkan data jumlah mahasiswa konsentrasi audio visual 

angkatan 2016 berjumah 105 orang.  
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3.4.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81). Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik simple random sampling, karena 

pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang terdapat pada populasi tersebut 

(Sugiyono,2014:82). Untuk ukuran populasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin , adapun rumus yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

n =
N

N (𝑑)2 +  1
 

Keterangan : 

n : Jumlah sampel yang akan dicari 

N : Jumlah populasi 

d : Nilai presisi (ditentukan sebesar 10% atau a = 0,1) 

(Adminspssstatistik, 2016, http://www.spssstatistik.com/menentukan-

jumlah-sampel-berdasarkan-rumus-slovin/)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Perhitungan sampel penelitian: 

n =
N

N (𝑑)2 +  1
=  

105

105 (0,1)2 +  1
=

105

2,05
= 51,22   

Hasil perhitungan sampel yang diteliti dengan menggunakan rumus 

tersebut, maka ukuran sampel yang didapat sebesar 51,22 yang 

dibulatkan menjadi 51 responden. 

 

http://www.spssstatistik.com/menentukan-jumlah-sampel-berdasa
http://www.spssstatistik.com/menentukan-jumlah-sampel-berdasa
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah: 

3.5.1 Kuesioner (Angket) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang diajukan secara tertulis 

dan disebarkan kepada para responden untuk dijawab, setelah itu 

jawaban akan diserahkan kembali kepada peneliti (Faisal, 1999:51). 

Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang terbilang 

cukup efisien, jika peneliti dapat mengetahui dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden 

tersebut. Penelitian ini menggunakan skala Likert, karena skala likert 

biasanya digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, atau sikap 

seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan fenomena 

sosial (Sugiyono, 2014:93). Variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator-indikator variabel, kemudian indikator tersebut 

yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item 

instrumen penelitian yang berupa pertanyaan maupun pernyataan. 

Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala Likert 

tersebut memiliki gradasi yang sangat positif maupun negatif. Pada 

tiap pertanyaan dalam angket, jawaban yang telah disediakan oleh 

peneliti untuk responden sebanyak 5 jawaban dalam setiap 

pertanyaannya dan tiap jawabannya diberi skor oleh peneliti, yaitu : 
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1. Sangat Sering/Sangat Setuju/Sangat Tahu/Sangat Tertarik, diberi  

nilai :  5 

2. Sering/Setuju/Tahu/Tertarik, diberi nilai : 4 

3. Kadang-kadang/Kurang Setuju/Ragu-ragu, diberi nilai : 3 

4. Hampir Tidak Pernah/Tidak Setuju/Tidak Tahu/Tidak Tertarik,  

diberi nilai : 2 

5. Tidak Pernah/Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Tahu/Sangat Tidak  

Tertarik, diberi nilai : 1 

3.5.2 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen 

yang mana sumber datanya berupa catatan atau dokumen-dokumen 

yang mendukung suatu penelitian (Faisal, 1999:53). Teknik 

pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. 

Dalam penelitian ini dokumenmya berupa data-data tentang 

mahasiswa konsentrasi audio visual jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2016 untuk menghitung jumlah 

populasi penelitian. 
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3.6 Pengujian Instrumen 

3.6.1  Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu hasil penelitian yang terdapat kesamaan 

antara data yang terkumpul dan dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian. Validitas menunjukkan tingkat kemampuan 

instrumen suatu penelitian, mengikuti apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan suatu data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

validitas konstruksi (construct validity). Pengujian validitas konstruksi 

dilakukan dengan menganalisis faktor, yang mengkorelasikan skor 

faktor dengan skor total (Sugiyono, 2014:125). Jika, alat ukur telah 

memiliki validitas berarti semua item pertanyaan atau pernyataan yang 

ada mengukur konsep yang ingin diukur. Hasil uji validitas dapat 

dianalis dengan mengkorelasi skor butir dengan skor total yang 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2} {𝑛 ∑ 𝑦2 −  (∑𝑦)2}
 

Keterangan: 

rxy  : Koefisien korelasi (Validitas) 

n    : Jumlah sampel 

x    : Jumlah skor item 

y    : Jumlah skor total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

xy  : skor item x skor total 

(Sugiyono, 2014:183) 
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3.6.2  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang akan menunjukkan sejauh 

mana alat ukur dapat dipercaya dan diandalkan. Menurut Arikunto 

(2006:196) untuk menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak maka 

menggunakan batas nilai Alpha 6.0, apabila nilai Alpha lebih dari 6.0 

maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut reliabel dan 

sebaliknya jika kurang dari 6.0 maka dikatakan bahwa instrumen 

tersebut tidak reliabel. Untuk menghitung reliabilitas menggunakan 

rumus cronbach’s Alpha, yaitu: 

r𝐼𝐼 = (
k

k − 1
) (

∑σb2

σt2
) 

Keterangan: 

rll          : Nilai Reliabilitas 

k       : Banyaknya pertanyaan 

∑ σ b
2 : Jumlah varians skor tiap-tiap item 

σ t
2      : Varians total 

 Untuk mencari varian total, maka akan dicari terlebih dahulu 

dengan mencari nilai varian dari tiap butirnya yang kemudian 

dijumlahkan dengan rumus sebagai berikut: 

σ =  
∑x2 (∑x2)

n
n

 

Keterangan: 

x : Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir  

     pertanyaan) 

n : Jumlah responden 
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3.7 Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif merupakan suatu kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain sudah terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data ini adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 

seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan atau uji statistik  untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 

(Sugiyono, 2014:147). Pengukuran data-data tersebut dilakukan dengan 

menggunakan skala likert. Dengan menggunakan skala likert, peneliti dapat 

mengukur sikap, persepsi, dan pendapat responden mengenai penelitian yang 

sedang diteliti. Jawaban-jawaban dari skala likert mempunyai gradasi positif 

sampai dengan negatif. Kemudian data-data yang telah terkumpul tersebut 

dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana 

dengan rumus sebagai berikut:  

Y’ = a + bX 

Keterangan : 

Y’ : Variabel dependen (citra prakti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

si televisi) 

a : Bilangan konstan (bila x=0) 

b : Koefisien regresi 

X : Variabel independent (Tayangan komedi situasi The East) 

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

a =  
(∑ Yi )(∑ 𝑋𝑖

2) − (∑Xi )(∑Xi Yi )

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 −  ( ∑Xi )2
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b =   
𝑛∑Xi Yi – (∑Xi )(∑Yi )

𝑛 ∑ 𝑋𝑖
2 −  ( ∑Xi )2

 

(Sugiyono, 2014:237) 

 

 Untuk mengetahui tingkat signifikan dari hasil analisis data yang telah 

diperoleh, dengan menguji ada atau tidaknya pengaruh antar variabel 

independent (pengaruh tayangan komedi situasi The East) terhadap variabel 

dependent (citra NET TV) secara keseluruhan maka penelitian menggunakan 

uji F dengan rumus sebagai berikut: 

F =
R2 /  K

(1 − R2)/(n − k − 1)
 

Keterangan: 

F : Nilai F hitung 

R : Koefisien korelasi ganda 

n : Jumlah sampel 

k : Jumlah variabel independen 

 Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan 

antara variabel X (tayangan komedi situasi The East) terhadap variabel Y 

(citra NET TV), peneliti menggunakan rumus Koefisien Determinan sebagai 

berikut: 

KD =(r2) x 100% 

Keterangan : 

KD : Koefisien determinan 

r2    : Nilai koefisien korelasi 

(Sugiyono, 2014:154 )                                       
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3.8 Pengujian Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ho  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap  

         variabel Y. 

2. H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap  

        variabel Y. 

Kriteria yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

1. H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel, atau nilai signifikan < 0,5 

2. H0 diterima jika Fhitung < Ftabel, atau nilai signifikan  > 0,5 

 

 


