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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Machmud (2016: 46), pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang 

menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif dan digunakan untuk meneliti 

pada populasi atasu sampel-sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang ditetapkan. 

Menurut Sugiyono (2011:7) metode penetitian kuantitatif atau bisa disebut 

positivistik, metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian beripa angka-angka 

dan dianalisis menggunakan statistik. 

  

3.2  Tipe dan Dasar Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian asosiatif dengan 

bentuk hubungan kausal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian 

asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang 

bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (sebagai variable yang 

mempengaruhi / sebab) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi / akibat). 
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Menurut Machmud (2016:137) tipe penelitian asosiatif ini adalah penelitian yang 

mencari hubungan antara dua variable atau lebih. 

 

3.3  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di Markas Besar (Mabes) Polres Malang, Jawa 

Timur. Berada di Jl. A. Yani no 1 Kepanjen, Kabupaten Malang. Sedangkan waktu 

penelitian dilaksanakan pada April hingga Desember 2017. Waktu pengambilan data 

di lokasi penelitian pada November 2017. 

 

3.4  Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayan generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subyek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik teertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia disimpulkan. Pada penelitian 

ini yang menjadi populasinya sesuai dengan karateristik sebagai berikut : 

1. Humas Polres Malang 

2. Wartawan media massa resmi dengan wilayah kerja kriminal 

Kabupaten Malang 

Sampel menurut Sugiyono (2011:81) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti menggunakan teknik 

sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi diggunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan populasi pada penelitian ini 

relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, 

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. (Sugiyono. 2011). 
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Maka, sampel dari penelitian ini berjumlah 37 orang, dengan 30 orang 

wartawan dan 7 orang dari Humas Polres Malang. 

3.5  Sumber Data 

a) Sumber data primer.  

 Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh oleh peneliti 

yang di dapatkan langsung melalui subjek penelitian. Sumber data primer yang 

didapatkan oleh penelitian ini didapatkan dari penyebaran angket kepada responden 

secara online. 

b)  Sumber data sekunder. 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan tidak langsung oleh 

peneliti, dapat berupa dokumentasi atau informasi melalui orang lain. Dalam 

penelitian ini sumber data sekunder menggunakan Dokumen Polres Malang. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

 Menurut Sugiyono (2011: 142), angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. 

 Angket yang digunakan peneliti adalah angket tertutup dimana angket sudah 

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Semua angket ini 

disebar kepada populasi untuk mendapatkan skor. Untuk menentukan skor pilihan 

jawsaban, peneliti menggunakan skala Likert. 
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 Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. (Sugiyono. 2011). Dalam 

angket ini akan disediakan alternatif jawaban sebagai berikut : 

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

b. Setuju (S) diberi skor 4 

c. Ragu-ragu (R) diberi skor 3 

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

b. Dokumentasi 

Selain angket, peneliti juga melakukan dokemntasi berupa catatan, peristiwa yang 

tercatat atau terdokumentasi yang telah berlalu. Dalam hal ini dokumentasi berbentuk 

dokumen negara asli Kepolisian Republik Indonesia (RI) Bagian Jawa Timur Daerah 

Malang. 

 

3.7 Teknik Analisa Data 

Analisis data merupakan hal terpenting dalam penelitian karena data berfungsi 

sebagai alat pembuktian hipotesis. Selain itu dengan analisis data juga dapat 

menentukan baik buruknya kualitas penelitian. Menurut Maelong (2000) dalam 

Kriyantono (2006:163) mendefinisikan analisis data sebagai proses 

mengorganisasikan dan mengerutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan ukuran 
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uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya.  Dalam 

penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

3.7.1 Uji Linieritas 

Linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel 

tertentu. Uji linieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

software SPSS V.20.0 for Windows  

3.7.2  Analisis Regresi Linier Sederhana 

Regresi Linear Sederhana menurut Kriyantono (2006:180)  adalah 

regresi yang memiliki satu variabel independen (X) dan satu variabel 

dependen (Y). 

Analisis Regresi Sederhana ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang dipengaruhi 

disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi 

disebut variabel independen. 

 

Model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :  

 

 

Y = Variabel dependen (Komunikasi Interpersonal) 

x = Variabel independen (Kepuasan Wartawan) 

a = Bilangan Konstanta regresi untuk x = 0 (nilai y pada saat x nol) 

Y = a + bX  
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b = Koefisien arah regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau 

penurunan variabel Y bila bertambah atau berkurang. 

 

Berdasarkan persamaan di atas, maka nilai a dan b dapat diketahui 

dengan menggunakan rumus least square sebagai berikut : 

Untuk mengetahui besarnya nilai a  

 

 

Untuk mengetahui besarnya nilai b 

 

dimana n adalah jumlah sampel 

 

(sumber : Sugiyono,2011) 

 

Setelah melakukan perhitungan dan telah diketahui nilai a dan b, 

kemudian nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi 

sederhana untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel Y 

berdasarkan nilai variabel X yang diketahui. 

 

 

 



50 
 

3.7.3    Uji “F” 

Uji “F” dalam regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel Pengaruh Komunikasi Interpersonal 

Humas terhadap Kepuasan Wartawan dalam Memperoleh 

Informasi dengan rumus  

 

 

 

Rumusan hipotesis hasil dari uji “F” adalah sebagai 

berikut 

Apabil β = 0 maka H0 ditolak, itu berarti Komunikasi 

Interpersonal Humas berpengaruh terhadap Kepuasan 

Wartawan dalam Memperoleh Informasi.  

Apabila β ≥ 0 maka H0 Diterima, itu berarti 

Komunikasi Interpersonal tidak berpengaruh terhadap 

Kepuasan Wartawan dalam Memperoleh Informasi. 

3.8 Skala Pengukuran 

 Menurut Kriyantono (2006:131) Skala pengukuran adalah upaya 

pemberian tanda angka atau bilangan pada suatu objek atau peristiwa 

dengan aturan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengukur dengan 

skala likert. 
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 Menurut kriyantono (2006:134) skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap seseorang tentang sesuatu objek sikap. Setiap 

pertanyaan atau pernyataan diungkapkaan melalui kata – kata sebagai 

berikut : 

a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

b. Setuju (S) diberi skor 4 

c. Ragu-ragu (R) diberi skor 3 

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.8.1 Meningkatkan Skala Pengukuran dari Ordinal ke Interval 

 Data mentah yang diperoleh dari kuisioner/survey harus diolah 

untuk memenuhi syarat pengujian analisis regresi. Skala yang 

digunakan dalam kuisioner merupakan Skala Likert yang mana data 

tersebut merupakan data ordinal. Untuk memenuhi syarat pengujian 

regresi data harus bersifat interval. Data yang terkumpul dalam 

penelitian ini adalah data ordinal sehingga data tersebut harus dirubah 

menjadi interval dengan menggunakan Method Successive Interval 

(MSI) 

1. Menghitung frekuensi 

2. Menghitung proporsi (P) 
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3. Menghitung proporsi kumulatif (PK) 

4. Menghitung nilai z 

5. Menghitung nilai densitas fungsi (z) 

6. Menghitung scale value 

7. Menghitung penskalaan 

 

3.9 Uji Keabsahan Data 

3.9.1 Uji Validitas Data 

Validitas digunakan untuk menyatakan sejauh mana 

instrument akan mengukur apakah sudah sesuai atau tidak. 

(Kriyantonoo:2006:139) . Dalam hal ini instrument penelitian 

berupa angket yang akan disebar kepada sampel penelitian 

yang sudah ditentukan. Penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi Product Moment menurut Nugriyantoro (2012:340) 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

rxy : Koefisien Korelasi antara x dan y 

N : Jumlah Subjek 

X : Skor item 
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Y : Skor total 

∑x : Jumlah skor item 

∑y : Jumlah skor total 

∑x2: Jumlah kuadrat skor item 

∑y2: Jumlah kuadrat skor total 

Setelah itu hasil dari korelasi skor x dan y akan dibandingkan 

dengan nilai kritis pada taraf signifikasi 5% (0,5), validitas 

instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur tinggi 

rendahnya data yang diperoleh serta tidak menyimpang dari 

gambar variabelnya.  

 

 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Machmud (2016:155) realibilitas digunakan 

untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran konsisten 

apabila digunakan berulangkali. Peneliti menggunakan rumus 

Formula Alpha Cronbach untuk melakukan uji realibilitas 

dengan formula sebagai berikut : 
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Keterangan : 

r : Koefisien reliabilitas 

k : Jumlah butir pertanyaan 

si2 : Varian butir pertanyaan (soal) 

s2 : Jumlah varian skor 

Dengan kriteria pengukuran reliabilitas jika alpha atau 

r hitung sebagai berikut : 

- 0,8-1,0  : Reliabilitas baik 

- 0,6-0,799  : Reabilitas diterima 

- Kurang dari 0,6 : Reliabilitas kurang baik 

 




