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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam sebuah penelitian terdapat suatu metode yang dilakukan karena 

merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan mengambil sebuah 

kesimpulan. Dalam pengerjaan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

yaitu penelitian yang berfokus pada positivisme dan digunakan dalam meneliti 

populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data oleh peneliti menggunakan 

instrument penelitian dan analisis datanya bersifat kuantitatif guna menguji 

hipotesis yang sudah ditetapkan. Metode penelitian kuantitatif ini merupakan salah 

satu jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis dari awal hingga akhir 

penelitiannya (Sugiyono, 2002:14). 

3.2 Dasar dan Jenis Penelitian 

Dasar penelitian pada penelitian ini menggunakan metode survei. Metode 

survei mempunyai tujuan yaitu mengidentifikasi secara terukur keadaan yang lalu 

dan saat ini untuk dibandingkan, serta menentukan hubungan kejadian yang jelas. 

Peneliti menggunakan angket sebagai instrument pengumpulan data (Sugiyono, 

2002:135) 

Jenis penelitian berdasarkan tingkat kejelasannya dalam penelitian ini yaitu 

penelitian asosiatif. Tujuan jenis penelitian ini untuk mengetahui pengaruh maupun 

hubungan antara dua variabel dapat lebih. Dalam penelitian ini dapat diciptakan 

suatu teori yang berguna dalam menjelaskan suatu kejadian (Sugiyono, 2002:11) 
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Melalui penelitian asosiatif ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar 

pengaruh terpaan pesan filantropi terhadap citra positif SCTV dan Indosiar 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pada bulan 

Januari hingga Februari 2019. Penelitian ini dilakukan setelah peneliti melakukan 

Seminar Proposal (Sempro) dan peneliti merasa benar-benar cukup data untuk 

dibuat sebuah kesimpulan maka akan dihasilkannya sebuah penelitian yang akan 

peneliti buat. Untuk lokasi penelitian yaitu di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota 

Malang.  

Sumber : Penyusunan Peneliti 

3.4 Populasi 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer kuantitatif yang 

berarti sejumlah responden yang disebut sampel penelitian. Data primer adalah data 

yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian (Bungin, 2009:122). Peneliti menggunakan sensus sekunder yaitu 

dengan melihat data yang ada bahwa responden yang dipilih aktif terlibat langsung 

No. 

  

Kegiatan 

  

  

2018 

  

2019 

  

  

Okt Nov Des Jan Feb Mar 

1 Pengajuan Judul dan Pra riset             

2 Pengerjaan proposal bab 1-3             

3 Seminar Proposal             

4 Revisi bab 1-3 dan angket             

5 Penelitian             

6 Penyusunan bab 4 – 6             

7 Sidang Skripsi             
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dalam kegiatan pesan-pesan filantropi Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Peneliti 

memilih subjek penelitian PMI Kota Malang karena rutin bekerjasama setiap tahun 

mengadakan kegiatan donor darah yang didukung langsung oleh Yayasan Pundi 

Amal Peduli Kasih SCTV dan Indosiar.  

Karakteristik populasi dalam penelitian ini harus memenuhi 3 hal yaitu 

menonton tayangan Pundi Amal Peduli Kasih, terlibat dalam kegiatan kerjasama 

Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, dan aktif dalam keanggotaan PMI Kota Malang. 

Karakteristik populasi menjadi satu kesatuan, apabila tidak memenuhi ketiganya 

maka dinyatakan gugur sebagai responden. Populasi penelitian ini adalah 

Karyawan dan Sukarelawan PMI Kota Malang yang berjumlah 96 orang dengan 

rincian 76 Karyawan dan 20 Sukarelawan, namun melalui penjaringan yang 

dilakukan oleh peneliti responden yang memenuhi karakteristik populasi yaitu 82 

orang yang terdiri dari 66 Karyawan dan 16 Sukarelawan. 4 Karyawan gugur 

sebagai responden karena tidak menonton tayangan Pundi Amal Peduli Kasih, 3 

Karyawan gugur sebagai responden karena tidak terlibat dalam kegiatan kerjasama 

Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, 3 Karyawan gugur sebagai responden karena 

tidak menonton tayangan Pundi Amal Peduli Kasih dan juga tidak terlibat dalam 

kegiatan kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, serta 4 Sukarelawan gugur 

sebagai responden karena tidak aktif dalam keanggotaan PMI. Peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling dimana teknik ini digunakan untuk 

menentukan sampel penelitian dengan berbagai pertimbangan baik sifat ataupun 

ciri populasi tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya dapat 

representative. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mendapatkan data yang diinginkan melalui penelitian ini, peneliti 

melakukan data primer berupa data yang diperoleh melalui hasil lapangan di 

lokasi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Data primer merupakan data 

yang didapatkan langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Untuk 

menghasilkan data yang tepat, maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut (Bungin, 2009:122) 

3.5.1 Angket 

Instrumen penelitian ini menggunakan metode angket. Angket berisikan 

serangkaian daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang disusun urut, kemudian 

dibagikan ke responden, setelah angket terpenuhi maka akan diserahkan ke petugas 

atau peneliti (Bungin, 2009:123). 

Tujuan dari angket adalah untuk mencari informasi yang lengkap mengenai 

suatu masalah serta untuk menguatkan hasil penelitian. Sedangkan jenis angket 

yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup, yaitu di mana responden sudah 

diberi opsi tingkatan jawaban. Dan responden hanya memilih jawaban yang 

menurutnya sesuai dengan pemikirannya (Bungin, 2009:123). 

3.6 Teknik Pengukuran Variabel 

Teknik pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

skala likert. Skala likert merupakan skala yang paling sering digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian survey. Kegunaan skala likert diantaranya untuk 

mengukur pendapat, sikap, dan juga persepsi individu maupun kelompok mengenai 

fenomena sosial yang terjadi. Jawaban hasil dari instrument tersebut dengan skala 
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likert yang memiliki penilaian dari sangat positif hingga sangat negatif, maka dari 

itu jawaban dapat dinilai berdasar skor yang telah ditentukan (Sugiyono, 2002:86). 

Dalam variabel X : 

1. Sangat Jarang  1 

2. Jarang   2 

3. Sering    3 

4. Sangat sering   4 

Dalam Variabel Y : 

1. Sangat tidak setuju 1   

2. Tidak setuju  2 

3. Setuju   3 

4. Sangat setuju  4 

3.7 Uji Keabsahan Data 

3.7.1 Uji Validitas 

Suatu instrument dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data 

yang tersedia dan data yang sebenarnya terjadi saat obyek diteliti. Valid berarti 

kemampuan butir dalam mendukung konstruk dalam instrument, suatu instrument 

dinyatakan valid (sah) apabila instrument tersebut benar-benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2002:109). 

Metode yang digunakan untuk menguji validitas hipotesis hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian ini adalah 

penggunaan metode product moment, yaitu sebagai berikut (Riduwan, 2009 : 98) : 
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rhitung=               n(Σxy) – (Σx) (Σy)        

               √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2} 

Keterangan : 

n = Banyaknya sampel / responden 

rhitung = Koefisien Korelasi  

ΣX = Jumlah skor item 

ΣY = Skor total 

Ketentuan kriteria dalam uji validitas yaitu (Riduwan, 2009 : 98) : 

Apabila r hitung > r tabel, artinya yaitu signifikan, maka pernyataan valid. 

Apabila r hitung < r tabel, artinya yaitu tidak signifikan, maka pernyataan 

tidak valid. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah uji ketepatan atau dapat dipercaya, artinya instrument 

yang akan digunakan dalam penelitian tersebut akan memberikan hasil yang sama 

meskipun waktu berbeda (Sugiyono, 2002:109) 

 Rumus yang digunakan dalam perhitungan koefisien reliabilitas yaitu rumus 

Alpha oleh Cronbach, yaitu dengan rumus seperti berikut (Idrus, 2009: 143) : 

 

Keterangan: 
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 α= Koefisien Reliabilitas 

 k= Banyaknya butir 

 Sx = Varians skor total 

 Sj = Varians skor setiap item 

 N = banyaknya populasi 

Kriteria pengujian reliabilitas yaitu (Idrus, 2009 : 144) 

Apabila r hitung > r table, maka data tesebut dinyatakan reliabel 

Apabila r hitung < r table, maka data tersebut dinyatakan tidak reliable.  

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliable apabila nilai alpha lebih besar 

atau sama dengan 0,6. Dengan menggunakan kriteria pengukuran apabila alpha atau 

r hitung seperti berikut (Idrus, 2009 : 144) : 

0,8 – 1,0  : Reliabilitas baik 

0,6 – 0,799  : Reliabilitas dapat diterima 

Kurang dari 0,6 : Reliabilitas tidak diterima 

3.7 Uji Hipotesis 

3.8.1  Uji Signifikansi 

Ada pula ketentuan uji signifikansi yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2002: 

189) : 

a. Apabila nilai Sig ‹ 0,05, maka Ho ditolak yang artinya signifikan. 

b. Apabila nilai Sig › 0,05, maka Ho diterima yang artinya tidak signifikan. 
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3.8.2 Uji T 

Peneliti menggunakan uji T (uji parsial), uji T digunakan untuk menguji 

pengaruh antar dua variabel yaitu bebas (X) terhadap variabel terikatnya (Y) 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut benar-benar 

meyakinkan atau hanya kesalahan dalam pengambilan sample maupun 

kesalahan dalam penggunaan teknik sampling (Sugiyono,2002:188). Uji ini 

dilakukan dengan dibandingkannya t hitung dengan t tabel atau dengan 

melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung menggunakan 

software IBM SPSS versi 21. Menentukan t tabel dengan cara (Sugiyono, 

2002 : 199) : 

Ttabel = t (α/2 ; n-k-1) 

Keterangan : 

α = taraf signifikansi 

n = Jumlah sampel 

k = banyaknya variabel  

Apabila nilai sig › 0,05, atau t hitung ‹ t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel 

Y. 

Apabila nilai sig ‹  0,05, atau t hitung › t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

3.8.3 Uji F 

Peneliti menggunakan Uji F untuk menguji signifikansi koefisien korelasi 

mengetahui seberapa kuat hubungan variabel terikat. Berikut merupakan 
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hasil Uji F dengan menggunakan software IBM SPSS versi 21. Menentukan 

F tabel dengan cara (Sugiyono, 2002:191) 

Ftabel = Df (n1) ; Df (n2) 

n1  = k-1 

n2 = n-k 

Keterangan : 

df  = degree of freedom/ derajad kebebasan 

n = Jumlah sampel 

k = banyaknya variabel  

Apabila nilai sig › 0,05, atau f hitung ‹ f tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel 

Y. 

Apabila nilai sig ‹ 0,05, atau f hitung › f tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang artinya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

3.9  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu langkah yang dilakukan setelah data yang 

didapatkan dari responden terkumpul. Dalam tahap ini semua data dikelompokkan 

berdasar variabel dan identitas responden dibuat berupa tabel, diagram, atau yang 

lainnya. Setelah semua rapi, langkah berikutnya yaitu melakukan perhitungan guna 

menjawab rumusan masalah, dan juga melakukan perhitungan untuk pengujian 

hipotesis (Sugiyono, 2002:142) 
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Untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara umum dapat dilakukan 

menggunakan rumus perhitungan presentase sebagai berikut (Bungin, 2009:172) 

 P = F/N x 100%  

Keterangan : 

P = Presentase Jawaban Responden 

F = Frekuensi Jawaban Responden 

N = Jumlah Responden  

3.7.1 Uji Normalitas Data  

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan statistic parametris karena 

data yang diuji berupa ratio. Dengan menggunakan statistic parametris, maka setiap 

variabel perlu diuji normalitasnya. Uji normalitas data dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan IBM SPSS 21 yang dilakukan dengan teknik one sample 

Kolmogorov smirnov test, untuk memastikan bahwa responden berjumlah 82 orang 

yaitu normal. Apabila data dalam variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis 

tidak dapat menggunakan statistic parametris (Sugiyono, 2002:173) 

Dasar pengambilan keputusan melihat kriteria pengujian diantaranya yaitu 

(Riduwan, 2009 : 124) 

Jika sign. › 0,05 maka data dikatakan normal.  

Jika sign. ‹ 0,05 maka data dikatakan tidak normal. 

3.7.2 Analisis  Regresi Linear Sederhana 

Uji persamaan regresi digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh 

variabel bebas (Terpaan Pesan) terhadap variabel terikat (Citra Positif) 
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dalam mengetahui seberapa besar kekuatan variabel X berhubungan dengan 

variabel Y yaitu dengan menggunakan SPSS IBM 21. Rumus menghitung 

persamaan regresi adalah (Riduwan, 2009 : 136) :  

Y = a  + Bx 

Dimana : 

Y = Variabel Tidak Bebas 

X = Variabel Bebas 

a = Nilai intercept (konstan) 

b = Koefisien Regresi 

3.7.3  Analisis Koefisien Determinasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan koefisien determinasi untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel X yaitu terpaan pesan filantropi 

terhadap variabel Y yaitu citra positif SCTV dan Indosiar. Dengan menggunakan 

rumus koefisien determinan sebagai berikut (Riduwan, 2009 : 139) : 

 

Keterangan : 

KD = Koefisien Determinasi 

r = Koefisien Korelasi 

Dengan batas Koefisien Determinan 0 ‹ KD ‹ 1 

Untuk mengetahui kuat dan lemahnya hubungan antara variabel X dan Y, 

maka dilihat dengan nilai koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi di antara -1 

hingga +1, dengan kriteria seperti berikut (Rakhmat, 1998:27) : 

Apabila : 

KD = r² x 100 % 
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r = +1, artinya hubungan X dan Y sempurna dan positif 

r = -1, artinya hubungan X dan Y sempurna dan negatif 

r mendekati +1, artinya hubungan sangat kuat dan positif 

r mendekati –1, artinya hubungan sangat kuat dan negatif, 

r = 0, artinya hubungan X dan Y sangat lemah atau tidak berhubungan 

Untuk memudahkan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua 

variabel, peneliti mencantumkan kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2002:183) 

yaitu: 

r < 0,199 artinya Korelasi Sangat Rendah 

r > 0,20 – 0,399 artinya Korelasi Rendah 

r > 0,40 – 0,599 artinya Korelasi Sedang 

r > 0,60 – 0,799 artinya Korelasi Kuat 

r > 0,80 – 1,000 artinya Kolerasi Sangat Kuat  

Pencarian koefisien korelasi dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus berikut (Riduwan, 2009 : 138) 

r =               nΣxy – (Σx) (Σy)                    

.          √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2} 

Keterangan : 
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r    = Koefisien korelasi Variabel X dan Y 

n    = Banyaknya Pasangan data Variabel X dan Y 

Σx = Total dari Variabel X 

Σy = Total dari Variabel Y 

Σx2= Kuadrat dari Total Variabel X 

Σy2= Kuadrat dari Total Variabel Y 

Σxy= Hasil Perkalian dari Total Variabel X dan Y 


