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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Perspektif Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perspektif etik. Perspektif 

ini di pilih atau digunakan peneliti untuk menghendaki data yang berasal dari hasil 

pengukuran variable, yang jenis dan jumlah indikator variabelnya di tentukan oleh peneliti. 

Dengan itu variasi datanya telah di tetapkan oleh peneliti. Data penelitian yang menggunakan 

pendektan kuantitatif berupa angka atau tabel distribusi frekuensi yang di peroleh melalui 

angket dan kuisoner (Hamidi, 2007:125). 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian menggunakan tipe ekplanasi, dimana eksplanasi sendiri adalah tingkat 

penjelasan menurut David Kline (level of explanation) jadi penelitian tingkat ekplanasi 

adalah mejelaskan kedudukan setiap variabel serta hubungan variabel satu dan lainnya, 

penelitian ekspanasi dibagi atau dikelompokan pada penelitian Asosiatif/hubungan, penelitian 

asosiatif merupakan penelitain yang tujuannya untuk mengetahui hungan antara dua variabel 

atau lebih. Penelitianini mempunyai tingkat yang lebih tinggi dinandingakn penelitian 

deskriptif dan komparatif, dengan penelitian ini dpat dibangun suatu teori yang berfungsi 

untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2005:11)

 Dasar peneltian ini adalah penelitianmsurvey. Menurut Kerlinger (1973) (dalam 

Sugiyono, 2005:7) mengatakan bahwa penelitianasurvey ialah penelitian yangadilakukan 

padaapopulasiabesaraataupunakecil, tetapimdataayangadipelajarimadalah data yang diambil 

dariasampelnpopulasiatersebut,sehinggaaditemukanakejadianarelatif,distribusi danahubungan 

antar variable sosiologismmaupunmpsikologis, penelitianasurveyapadadumumnya untuk 

mengambilmgeneralisasi darinpengamatan yang tidaknmendalam walaupun metode survey 
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ini emerlukan sebuah kelompok kontrolnnamun generalisasiyyang dilakukannbisa 

lebihnakurat bila di gunkan sampel yang representative. David Kline :1980 (dalam Sugiyono, 

2005:7). 

3.3 Lokasi Penelitian  

 Pada penelitian ini, peneliti menetapkan siswa Sekolah Dasar kelas 4 dan 5 di SDN 

Kalirejo Dukun Gresik sebagai lokasi penelitian. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah 

karena pertimbangan  lokasi penelitian relatif lebih di kenali, setelah dilakukan pra survei 

oleh peneliti , selaian itu ada kemudahan dalam mengakses untuk memperoleh informasi 

mengenai SDN Kalirejo Dukun Gresik.      

3.4 Populasi dan Sampel 

 Menentukan populasi adalahh “menetapkan syarat-syarat” tertentu  anggotanpopulasi 

yang “berhak” menjawabnatannmengisi kuisoner. Denganndemikian tujuan mentapkan 

populasi adalahnuntuk menetukan siapanyang memenuhinsyarat untukndijadikan responden 

dan siapa yangntidak memenuhinsyarat. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 73 siswa 

dari kelas 5 dan 6 SDN Kalirejo yang pernah menonton tayangan televise Dunia Handmade 

di Global TV. Samplingaadalahacaraayangaditempuhadengan mengambil sampel 

yangabenar-benarasesuaiadenganakeseluruhanaobyekapenelitiana(Nursalam, 2008), 

teknikapengambilan sampeladalamapenelitianainiaadalahatotalasampling, menurut 

(Sugiyono, 2007) bahwa totalasampling adalahapengambilanajumlah sampel samamdengan 

jumlahmpopulasi. Alasanapengambilan totalasamplingakarenaajumlahapopulasiayang diteliti 

kurangadaria100 sehingga dilakukan total sampling.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 3.5.1 Angket 

 Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara memberikan angket kepada siswa 

SDN Kalirejo Dukun Gresik yang duduk di bangku kelas 4 dan kelas 5 Sekolah Dasar. 

Peneliti akan menyediakan jawaban agar memudahkan responden dalam menjawab atau 

menentukan pilihannya. Digunakannya angket untuk mendapatkan data serupa seberapa besar 

pengaruh menonton tayangan Dunia Hand Made di GlobalTV terhadap tingkat kreativitas 

anak. Data yang terkumpul melalui angket akan diskoring dengan cara berikutt: 

Tabel 3.1. Kategori Skala Likert  

Penilaiann Skor  

Sangattsetuju 5 

Setujuu 4 

Kurang setuju 3 

Tidakksetuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

Sumber: Sugiyono. 2013: 136. 
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3.5.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi maksudnya adalah mengumpulkan data yang di peroleh 

dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah di buat oleh pihak sekolah yang 

,menjadi lokasi penelitian yaitu SDN Kalirejo Dukun Gresik, misalkan, jumlah siswa 

SDN Kalirejo Dukun Gresik, pada penelitian ini berupa keterangan dari SDN Kalirejo 

Dukun Gresik mengenai jumlah siswa berdasarkan usia dan jenis kelamin.    

3.6 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Penelitian 

3.6.1 Uji Validitas Variabel Penelitian 

 Instrument pengumpulan data disebut valid jika terjadi kesamaan anatar datayyang 

terkumpuladenganndatanyanggsesungguhnyaaterjadippadaoobjekkyanggditeliti. Hasilyyang 

reliabeaadalah bila ada kemasaan dataa dengan waktuyyanggberbeda. 

 Rumus yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasiiproduct moment : 

   r=   n∑XY-(X)(Y) 

    √∑X
2
-(∑X)

2
. √n∑Y

2
-(∑Y)

2
 

  Keterangann:  r = Koefisein korelasiiproduct moment 

 X = Item X 

Y = Item X 

n = Jumlah data yang digunakan 
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Jika hasil r positif, serta r hasil > r tabel, maka variabel tersebut dinyatakan valid, 

begitu pula sebaliknya, jika r hasil perhitungan negatif, serta r hasil < r tabel, maka 

variabel tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.6.2 Reliabilitas Variabel Penelitian 

 Reliabilitasninstrumentamerupakanasyaratauntukapengujianavalidasiainstrument, 

sehingga walaupun instrumentayangavalidaumumnyaapastiareliableatetapiapengujian 

realibilitas instrumentaperlu dilakukan. 

 Rumus yang di gunakan untuk menguji realibilitas data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus Kuder Richardson: 

  α =  k  

3.7 Teknik Analisa Data   

 Data yang terkumpul nantinya akan dianalisa dengan cara deskriptif, agar diporoleh 

gambaran yang bersifat umum dan meyeluruh tentang permasalahan yang diteliti, sedangkan 

bentuk sederhanannya akan diklasifikasian dalam tabulasi prosentase. Untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Pengaruh tayangan televisi dunia hand 

made terhadap tingkat kreativitas anak) dalam penelitian ini menggunkan Analisa Refresi 

Sederhana. Analisa Regresi Sederhana digunakan untuk menentukan seberapa besar 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 Rumus yang digunakan adalah:  

  Y=α+bx 

  Yang mana: 

  Y= Variabel tingkat kreativitas anak 

k -1  
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α = Bilangan konstanta 

b = Koefisien korelasi regresi antara x dan y 

x = Variabel tayangan dunia hand made 


