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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, pendekatan penelitian ini menggunakan penyajian data berupa angka 

dalam statistik untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Penyajian data 

berkaitan erat dengan suatu fenomena. Penelitian ini menggunakan pengaruh 

terpaan berita terhadap kecemasan masyarakat Kota Malang sebagai fenomena 

yang dapat disajikan melalui peneletian kuantitatif yang berisikan data berupa 

angka. 

3.1.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian merupakan dasar dari peneliti untuk melakukan 

penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu hubungan sebab akibat 

yang timbul dari antara dua variabel atau lebih variabel yang akan diteliti 

sehingga, penelitian ini masuk ke dalam sifat penelitian eksplanatif asosiatif 

(Kriyantono, 2006: 61). Peneliti menggunakan metode survei untuk melihat 

permasalahan dan data dalam penelitian secara umum. Pernyataan dari beberapa 

responden dalam sampel diasumsikan sebagai jawaban dari populasi.  

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 25 November – 12 

Desember 2018 di Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang.  
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2013) adalah generalisasi wilayah yang 

terdiri atas objek penelitian ataupun subjek penelitian yang mempunyai 

karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian disimpulkan. 

Sebuah penelitian kadang-kadang tidak mungkin untuk meneliti anggota populasi 

secara keseluruhan, karena pertimbangan biaya, mustahil untuk dilakukan dan 

akan merusak populasi itu sendiri. 

Pada populasi yang heterogen dan berukuran besar agar diperoleh sampel 

yang representatif, maka proses penarikan sampel dapat dilakukan dalam 

beberapa tahap atau dikenal dengan istilah multistage random sampling. 

Multistage random sampling adalah cara pengambilan sampel dengan 

menggunakan kombinasi dari 2 (dua) atau lebih metode pengambilan sampel yang 

berbeda. Menurut Zuriah (2006: 125) Multistage sampling merupakan perluasan 

dari sampel ganda. Sampel yang dilakukan lebih dari dua kali lipat. Penarikan 

sampel majemuk hanya dapat dilakukan apabila jumlah populasi cukup besar 

(Maman, 1993: 67 dalam Margono, 1997: 130). Multistage sampling adalah kasus 

khusus dari cluster sampling. Di mana pada tahap kedua kita tidak memilih semua 

elemen dari cluster, tetapi beberapa elemen yang dipilih dengan cara acak. 

Multistage random sampling ini dapat menggunakan gabungan dari teknik 

sampling yang lain. Minimal dua teknik yang dapat digunakan pada teknik ini, 

seperti simple random, stratified random, systematic random, dan cluster random. 

Di dalam penelitian ini, kombinasi dari metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah cluster stratified sampling.  
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Cluster stratified sampling merupakan kombinasi penentuan sampel 

antara cluster sampling dengan stratified random sampling. Karena cakupan 

wilayah penelitian sangat luas maka langkah pertama yang dilakukan adalah 

dengan melakukan cluster sampling dan didapat populasi dalam penelitian adalah 

warga RT 01 dan RT 03 di RW 04, dan RT 09 dan RT 12 di RW 02. Selanjutnya, 

adalah stratified sampling yaitu menentukan jumlah populasi yang akan diteliti 

berdasarkan karkteristik yang sudah ditentukan yaitu tingkat pendidikan akhir, 

sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 119 orang.  

Tabel 3.3.1 Stratified Sampling 

No Tingkat 

Pendidikan 

RW 02 RW 04 Jumlah 

RT 09 RT 12 RT 01 RT 03 

1 SMA 22 24 32 16 94 

2 D1,D2,D3 5 7 1 3 16 

3 Sarjana (S1) 1 2 3 - 6 

4 Pascasarjana (S2) 1 - 2 - 3 

 Total 29 33 38 19 119 

Sumber : Dokumentasi RW 02 dan RW 04 Kelurahan Karang Besuki, 2018 

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka jumlah sampel yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 119 responden yang terbagi ke dalam 

4 RT yang ada di RW 02 dan RW 04. 

Alur penentuan sampel dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan 

menggunakan teknik cluster sampling, yaitu menentukan secara random atau acak 

daerah-daerah di Kota Malang yang terdiri atas 4 tahap. Tahap pertama,  memilih 

2 (dua) Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Karang besuki dari 9 

(Sembilan) RW yang ada dan terpilih RW 02 dan RW 04. Tahap kedua, memilih 

masing-masing 2 Rukun Tetangga (RT) yang ada di RW 02 dan RW 04, terpilih 

RT 09 dan RT 12 pada RW 02 dan RT 01 dan RT 03 pada RW 09 sebagai 

populasi dalam penelitian. Setelah terpilih 119 orang, maka digunakan angket 



39 
 

prakuisioner sebagai penjaringan masyarakat untuk mengetahui dari total populasi 

yang terkena terpaan berita untuk dijadikan sebagai populasi penelitian. Terpilih 

96 responden yang akan dijadikan sebagai populasi penelitian. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

yang dianggap mewakili seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan 

teknik tertentu. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode sensus (sampling jenuh) berdasarkan ketentuan yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2013) bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang 

digunakan apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Di dalam penelitian 

ini jumlah sampel yang diambil adalah seluruh populasi yaitu 96 orang. 

 

3.4 Definisi konsep 

1. Terpaan Berita Kericuhan Suporter Sepak bola 

Terpaan merupakan pendefisinian tentang pengguanaan media, baik jenis 

media yang digunakan mapun frekuensi dan durasi pengguna media tersebut 

(Ardiyanto dan Erdiyana, 2005: 164). Terpaan berita kericuhan supporter sepak 

bola di Indonesia dijadikan konten media yang dikonsumsi oleh khalayak. Konten 

yang terdapat didalamnya dapat menyebabkan efek positif ataupun negatif.  

2. Kecemasan Menonton bola 

Kecemasan merupakan respon subjektif individu terhadap situasi, 

ancaman atau stimulus eksternal (Yuliandari, 2000: 18). Respon yang dimaksud 

pada penelitian ini adalah dimana respon terhadap berita kericuhan supporter 

sepak bola Indonesia di Televisi. 
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3.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitaukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun dan Effendi, 1995: 46).   

1. Variabel Independen yaitu terpaan berita mengenai kericuhan suporter 

sepak bola (Variabel X) 

a. Frekuensi  

Merupakan tingkat keseringan responden menggunakan televisi 

untuk mengkonsumsi berita kericuhan suporter sepak bola. per bulan. 

b.    Durasi 

Merupakan aspek dalam segi waktu, dari segi detik, menit, hingga 

berapa jam dalam menonton sebuah media. 

c. Atensi 

Atensi merupakan ketertaikan dalam mengkonsumsi sebuah media. 

Variabel atensi digunakan sebagai pengukuran untuk mengetahui 

seberapa tertarik audience dalam mengkonsumsi media 

2. Variabel Dependen yaitu kecemasan masyarakat Kota Malang menonton 

bola (Variabel Y) 

a. Reaksi emosional 

Reaksi emosional merupakan komponen kecemasan yang berkaitan 

dengan persepsi individu terhadap pengaruh psikologis dari kecemasan. 

Dalam reaksi ini terdapat sub variabel yang  digunakan sebagai alat ukur 

pada saat penelitian, yaitu rasa cemas, perasaan gelisah, tidak bisa 

istirahat tenang, dan mudah terkejut.   
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b. Reaksi fisiologis 

Reaksi fisiologis merupakan reaksi yang ditampilkan oleh tubuh 

terhadap sumber ketakutan dan kekhawatiran. Sub Variabel yang 

digunakan dalam reaksi fisiologis adalah terjadi gemetar, otot tegang, 

kepala terasa sakit, mudah berkeringat, tidak tenang, dan jantung 

berdebar debar.  

Bagan 3.5. Kerangka Pemikiran 

       

 

 

 

Variabel X     Variabel Y 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Hubungan Antara Variabel Bebas-Variabel Terikat  

Jenis Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Terpaan Berita 

Kericuhan Suporter 

Sepak Bola di 

Telivisi ( X ) 

Frekuensi 

menonton 

tayangan kericuhan 

supporter sepak 

bola 

Tingkat keseringan 

audience dalam 

menonton berita 

kericuhan supporter 

sepak bola 

Ordinal 

 Durasi menonton 

tayangan kericuhan 

supporter sepak 

bola 

Berapa detik, menit 

jam, audience 

menonton berita 

Ordinal 

 Atensi menonton 

tayangan kericuhan 

supporter sepak 

bola 

Ketertarikan 

masyarakat dalam 

menonton tayangan 

kericuhan supporter 

sepak bola 

Ordinal 

Sumber : Data diolah, 2018 

Variabel Penelitian 

Terpaan Berita Kericuhan 

Suporter Sepak Bola di Telivisi 

(Variabel yang dipengaruhi) 

- Frekuensi 

- Durasi 

- Atensi 

Kecemasan Masyarakat Kota 

Malang (Variabel yang 

Mempengaruhi) 

- Reaksi emosional 

- Reaksi fisiologis 

- Reaksi fisiologis 
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Tabel 3.5 Lanjutan 

Jenis Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

Kecemasan 

masyarakat kota 

Malang ( Y ) 

Reaksi Emosional 

yang ditunjukan 

Masyarakat 

Perasaan gelisah 

untuk menonton bola 

di stadion 

Ordinal 

  Perasaan khawatir 

untuk menonton 

pertandingan sepak 

bola di stadion 

Ordinal 

  Perasaan tidak bisa 

istirahat dengan 

tenang setelah 

menonton berita 

kericuhan suporter 

Ordinal 

 

  Perasaan tidak bisa 

istirahat dengan 

tenang setelah 

menonton berita 

kericuhan suporter 

Ordinal 

 

  Perasaan mudah 

terkejut ketika 

mendengar suara 

keras setelah 

menonton berita 

kericuhan supporter 

Ordinal 

  Perasaan tidak 

tenang setelah 

menonton kericuhan 

suporter sepak bola 

Ordinal 

 Reaksi Fisiologis 

yang ditujukan  

Terjadi gemetar pada 

bagaian tubuh. 

Ordinal 

  Lebih mudah 

berkeringat 

Ordinal 

  jantung berdebar 

debar 

Ordinal 

Sumber : Data diolah, 2018 
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3.6 Pengukuran Variabel 

Variabel pada penelitian ini merupakan variable kuantitatif, maka 

pengukurannya variabel menggunakan penyekalan atau scaling yang digunakan 

untuk mengurangi subjektifitas responden pada suatu penelitian. Skala likert 

digunakan sebagai alat pengukuran pada penelitian ini Skala likert digunakan 

untuk alat untuk mengukur sikap seseorang atau kelompok tentang fenomena 

sosial. Pada penelitian ini bentuk skala likert yang digunakan oleh peneliti ada 5 

yaitu adalah : 

1 = Sangat Setuju (SS) 

2 = Setuju (S) 

3 = Kurang Setuju (KS) 

4 = Tidak Setuju (TS) 

5 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

3.7  Jenis dan Sumber data 

Data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1. Primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Dalam Penelitian ini data 

primernya adalah Kantor desa Kauman, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dan 

angket (kuisioner) 

2. Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). 
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Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari bahan pustaka, penelitian 

terdahulu, buku, jurnal, dan berita online 

 

3.8 Uji Instrumen Data 

1.        Uji Validitas 

Suatu data akan dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti dengan tepat serta dapat mengukur  apa  yang  diinginkan 

oleh peneliti. Uji validitas dalam statistik dilakukan dengan menggunakan teknik 

validitas internal. Validitas internal dapat dikatakan data tersebut valid apabila 

terdapat kesesuaian pada data antara bagian - bagaian  instrumen dengan 

instrument total secara keseluruhan. Acuan data Validitas internal adalah 

keyakinan terhadap hubungan sebab dan akibat pada suatu penelitian (Sekaran,  

2006). Tingkat signifikansi pada penelitian ini menggunakan  0,05 sehingga 

apabila angka korelasi hasil pengujian SPSS yang diperoleh memilki nilai di atas 

nilai tersebut maka item tersebut dapat dikatakan valid. Validitas dapat diketahui 

dengan menggunakan rumus Product moment Coefficient of Correlation sebagai 

berikut : 

rxy =
n∑XiYi − (∑Xi)(∑Yi)

√(n∑Xi2 − (∑Xi)2) − (n∑Yi2 − (∑Yi)2 
 

Keterangan :   

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien korelasi antara Xi dan Yi  

Xi  = Jumlah skor dari masing – masing variabel  ( variabel yng mempengaruhi )  

Yi = Skor dari sebuah variabel ( skor total )  

N = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis  

Sumber : (sugiyono, 2013)  
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Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan SPSS. 

Kriteria pengukuran yang digunakan adalah:  

▪ Apabila r hitung > r tabel dengan df = n-2, maka kesimpulan dari item 

kuesioner tersebut valid  

▪ Apabila r hitung < r tabel dengan df= n-2, maka kesimpulan dari item 

kuesioner tersebut tidak valid 

 2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat pengujian yang digunakan untuk mengukur 

kuesioner penelitian yang merupakan alat pengukuran suatu variabel. Kuesioner 

dapat dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan memilki 

konsistensi dan stabil antara item pertnyataan (Ghozali, 2001). Pengujian ini 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha menurut ghozali (2001) suatu instrument 

akan dikatakan reliabel apabila memilki nilai lebih dari 0.6.  

Rumus Cronbach’s Alpha :  

rii =
k

k − 1
 x 

1 − ∑αb2

αt2
 

Keterangan : 

rii = Reliabilitas instrumen 

k = Jumlah pertanyaan 

∑αb2 = ∑ Varians butir pertanyaan 

Αt2 = Varians total 

Cara mencari nilai varians adalah menngunakan rumus : 

∑αb2 =  
∑X2 −

(∑X2)
n

n
 

Sumber : Sugiyono (2013) 
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3. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan suatu pengujian prasyarat untuk melakukan 

analisis data selanjutnya, sehingg suatu data harus melkukan uji normalitas data 

sebagai prasyarat wajib pada suatu penelitian. Uji normalitas dilakukan sebelum 

data diolah berdasarkan penelitian yang diajukan. Uji normalitas data memiliki 

tujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel penelitian yang akan 

digunakan apakah bertrisbusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 

adalah uji Kolmogorov-Smirnov.  

Rumus Kolmogorov-Smirnovadalah sebagai berikut : 

KD : 1,36 
√𝑛1+𝑛2

𝑛1 𝑛2
 

Keterangan : 

KD = jumlah Kolmogorov-Smirnov yang dicari 

n1 = jumlah sampel yang diperoleh 

n2 = jumlah sampel yang diharapkan 

(Sugiyono, 2013:257) 

Data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada 

(P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada (P<0,05), 

maka data dikatakan tidak normal. 

 

3.9  Teknik Pengambilan Data 

Pada penelitian ini terdapat satu teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu memnggunakan kuisioner (angket) dan wawancara  

 

 



47 
 

1. Kuesioner (angket)  

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, jadi 

sudah disiapkan alternatif jawaban. Peneliti menggunakan kuesioner (angket) 

pilihan ganda untuk mendapatkan data. Responden hanya perlu memilih salah 

satu dari jawaban yang sudah disediakan sesuai dengan keadaannya. 

 

3.10  Metode Analisis Data 

Analisis data adalah memperkirakan atau menentukan suatu pengaruh 

dengan cara kuantitatif dari perubahan satu kejadian terhadap kejadian lainnya, 

beserta memperkirakan atau memprediksi fenomena lainnya. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, karena variabel yang 

terlibat dalam penelitian ini ada satu, yaitu pengaruh terpaan berita kericuhan 

supporter sepak bola Indonesia di televisi sebagai variabel bebas atau  X serta 

kecemasan masyarakat Kota Malang menonton bola sebagai variabel terikat atau 

Y. Analisi regresi linier sederhana dapat dilakukan apabila telah memenuhi 

ketentuan berikut :   

1.  Variabel X dan variabel Y mempunyai hubungan X sebagai variabel 

sebab dan Y sebagai variabel akibat.  

2.  Nilai Y mempunyai sebaran data yang harus berdistribusi normal.  

Syarat - syarat  tersebut harus terpenuhi oleh peneliti, jika tidak analisis 

regresi liner sederhana tidak dapat dilanjutkan. 
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3.10.1  Uji Pengaruh Variabel  

Untuk mengetahui pengaruh variabel yaitu menggunakan regresi linier 

sederhana. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif. Uji regresi linier sederhana pada 

penelitian ini menggunakan bantuan menggunakan bantuan aplikasi SPPS dengan 

menggunakan uji t (t- test) yaitu membandingkan  nilai t hitung dan t tabel 

dengan syarat : 

Apabila nilai t hitung > t tabel maka H0 diterima 

Apabila nilai t hitung < t tabel maka H0 ditolak. 

3.10.2 Uji Korealasi Pearson 

penelitian ini, variabel yang menjadi sebab adalah terpaan berita 

kericuhan supporter sepak bola di televisi, dan variabel yang menjadi akibatnya 

adalah kecemasan masyarakat Kota Malang menonton bola. Data yang diperoleh 

berupa data kuantitatif diperoleh dari pengelompokan jawaban responden berasal 

dari kuisioner. Data yang sudah dikelompokan kemudian dianalisis menggunakan 

analisis korelasi pearson. Analisis korelasi pearson digunakan untuk mengetahui 

lemah atau kuatnya pengaruh variabel independent (variabel bebas) terhadap 

variabel dependent (variabel terikat). Analisis korelasi pearson  dalam penelitian 

ini menggunakan bantuan software SPSS. 

Rumus korelasi pearson adalah sebagai berikut : 

r =
n ΣXY − ΣX ΣY

√nΣX2 − (X)2√n ΣY2 − (Y)2
 

Keterangan : 

n    = Banyaknya Pasangan data X dan Y 
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Σx = Total Jumlah dari Variabel X 

Σy = Total Jumlah dari Variabel Y 

Σx2= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X 

Σy2= Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y 

Σxy= Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan Variabel Y 

1.10.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi (R²) adalah pengujian ini dilakukan untuk 

mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel bebas. Nilai koefisien 

pada uji determinasi adalah antara nol sampai satu (0 < R² < 1). Nilai R² yang 

kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Namun apabila nilai koefisien mendekati satu berarti 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen pada suatu penelitian. 

KD = r² x 100% 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi 

R = Koefisien Korelasi 

 


