
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam pendekatan ini, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, karena 

hendak mengukur variabel-variabel dan tingkat hubungan pengaruh antar variabel 

yang satu terhadap yang lain. Melihat subyek yang akan diteliti jumlahnya besar 

sehingga membutuhkan perhitungan statistik. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif.Penelitian eksplanatif adalah 

penelitian untuk menguji antara variabel yang dihipotesiskan.Penelitian ini bersifat 

menghubungkan dua variabel, dimana hubungan antara variabel bersifat kausal. 

Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, sehingga dua variabel 

dalam penelitian ini adalah variabel independent dan variabel dependent. 

3.3 Waktu Penelitian 

Waktu  penelitian dilaksanakan mulai awal bulan Oktober 2014 sampai dengan 

bulan April 2015 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 



dipelajari dan ditarik kesimpulannya(Sugiyono, 2010 : 61). Data diperoleh melalui 

Agen Koran dan Majalah Kedawung Agency. 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan majalah Gadis di 

Kedawung Agency Kota Malang dengan usia antara 17 – 23 tahun. Dari hasil pra 

survey yang dilakukan peneliti, peneliti memperoleh data dari Kedawung Agency 

yang merupakan agen resmi koran dan majalah yang berada di Jalan Kedawung gang 

VIII No. 30 Kota Malang yang memiliki kriteria usia 17 – 23 tahun dengan jumlah 

populasi 44 orang. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi betul-betul representatif ( 

mewakili ) ( Sugiyono, 2010 : 62 ). Pengambilan sampel penelitian menurut pendapat 

(Arikunto, 2010:112), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil 

semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 

20-25% atau lebih. Oleh karena jumlah subjek populasi dalam penelitian ini sebanyak 

44 orang dimana jumlah tersebut kurang dari 100 orang maka semua subjek populasi 

diambil semuanya sebagai sampel. 

Sehingga teknik sampling yang digunakandalam penelitian ini adalah total 

sampling atau sampling jenuh, yakni teknik pengambilan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:68). Sehingga sampel dalam 

penelitian ini adalah pelanggan majalah Gadis Kota Malang yang berusia 17 – 23 

dengan jumlah 44 orang. 

 

 



3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini sebagi berikut : 

1. Angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Alat ukur 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala likert yang digunakan untuk 

menukar sikap,pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Berarti setiap jawban/tanggapan itu dijumlahkan 

sehingga nilai total. Bentuk skala likert menggunakan bentuk checklist, 

dengan memberi tanda ( ) pada kolom yang tersedia (Sugiyono,2010:134), 

dengan pengukuran sebagai berikut: 

a. Sangat Sering   : 5 

b. Sering   : 4 

c. Cukup Sering  : 3 

d. Kadang-Kadang  : 2 

e. Tidak Pernah  : 1 

2. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder untuk melengkapi 

data primer yang ada. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah 

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data 

tersebut diperoleh melalui buku,  koran, makalah, internet dan media 

informasi lainnya. 

3.6 Tahapan Pengolahan Data 

a. Uji Keabsahan Data 



Pengujian validitas dan reliabilitas adalah proses menguji buti-butir pertanyaan 

yang ada dalam sebuah angket apakah isi dari butir pertanyaan tersebut sudah valid 

(sah) dan reliable (andal). 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

keabsahan suatu instrument (Saifudin, 2004:5). Tingkat signifikan antara 

skor item dengan skor total harus berdasarkan perhitungan statistic tertentu. 

Perhitungan ini dilakukan dengan Statistic Programme for Social Science 

(SPSS).Dalam hal ini yang dipergunakan adalah rumus Product moment. 

Dengan rumus seperti berikut : 
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Keterangan:  

xyr   : koefisien korelasi product moment 

N   : jumlah subyek 

X   : jumlan nilai tiap item 

Y   : jumlah nilai total item 

XY   : jumlah pekalian antara skor item dengan skor total 

2X   : jumlah skor kuadrat item 

2Y   : jumlah skor kuadrat total 

Adapun hasil uji validitas untuk masing-masing variabel dapat 

diuraikan sebagai berikut: 



Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas Variabel X (Terpaan Rubrik tj Modis) 

 

Item 
Validitas 

(Angka korelasi) 

Nilai rtabel 

 

Hasil Uji 

X1 

X2 

X3 

X4 

0,664 

0,689 

0,723 

0,639 

0,297 

0,297 

0,297 

0,297 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan data pada tabel uji validitas variabel X (Terpaan Rubrik tj 

Modis) menunjukkan hasil bahwa nilai r hitung > r tabel. Dengan taraf signifikan 5% 

(α = 0,05), Maka dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari masing-masing 

item pertanyaan kuesioner pada variabel X (Terpaan Rubrik tj Modis) adalah 

valid. Sehingga semua item pertanyaan pada variabel X dapat diteruskan 

analisisnya. 

 

  



Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Y (Gaya Berbusana Remaja (Y) 

 

Item 

Validitas 

(Angka korelasi) 

Nilai rtabel 

 

Hasil Uji 

Y1 

Y2 

Y3 

Y4 

Y5 

Y6 

Y7 

Y8 

0,408 

0,422 

0,491 

0,563 

0,307 

0,612 

0,358 

0,329 

0,297 

0,297 

0,297 

0,297 

0,297 

0,297 

0,297 

0,297 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan data pada tabel uji validitas variabel Y (gaya berbusana 

(Y) menunjukkan hasil bahwa nilai r hitung > r tabel. Dengan taraf signifikan 5% (α 

= 0,05),. Maka dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari masing-masing 

item pertanyaan kuesioner pada variabel Y (gaya berbusana (Y) adalah valid. 

Sehingga semua item pertanyaan pada variabel Y dapat diteruskan analisisnya. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas  atau  kepercayaan  mengandung  pengertian  apakah  sebuah 

instrumen  dapat  mengukur  sesuatu  yang  diukur  secara  konsisten  dari  waktu  

ke waktu. Suatu instrumen sudah reliabel atau handal sebagai alat pengumpul 

data apabila memberikan hasil ukuran yang sama terhadap suatu gejala yang 

sama pada waktu yang berlainan (Sugiyono, 2010:364). Untuk menguji tingkat 



reliabilitas dalam penelitian ini digunakan metode statistik dengan rumus Alpha 

Cronbach (Arikunto,1992:165) berikut ini: 

 

Keterangan: 

r = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ = jumlah varians butir 

= varians total 

Adapun hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel penelitian 

dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah: 

Tabel 3.3 

 

Tabel Uji Reliabilitas Variabel X dan Y 

 

Variabel Nilai Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Terpaan Rubrik tj Modis 0,768 0,6 Reliabel 

Gaya berbusana 0,855 0,6 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

Dari hasil perhitungan yang tercantum pada tabel uji reliabilitas di 

atas, dapat diketahui nilai α variabel X sebesar 0,768. Hasil ini menunjukkan 

bahwa nilai α variabel X > dari nilai kritik sebesar 0,6. Sedangkan nilai α 

variabel Y sebesar 0,855. Hasil ini juga menunjukkan bahwa nilai α varibel Y > 

dari nilai kritik sebesar 0,6. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua item 

pertanyaan kuesioner dari penelitian pengaruh mengenai terpaan Rubrik tj Modis 



Terhadap Gaya Berbusana Remaja pelanggan majalah gadis Kedawung Agency 

Malang bersifat reliabel. 

3.6.1 Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pada penelitian ini menggunakan 

teknik analisis korelasi Pearson berdasarkan rumus korelasi product moment. 

3.6.2 Melakukan penyusunan Kategori Peringkat 

1. 5-1 = 4 

2. 8,0
5

4
 interval Nilai  

3. Kategori Peringkat 

1 ≥ / <1,8  = Sangat Kadang-Kadang 

1,8 ≥/ <2,6  = Kadang-Kadang 

2,6 ≥/ <3,4  = Cukup/ Sedang 

3,4 ≥/ <4,2  = Tingi 

4,2 ≥/ <5,00  = Sangat Sering 




