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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian. diperlukan suatu metode sebagai cara untuk 

penyelesaian masalah sesuai dengan hal yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam meneliti 

populasi dan sampel tertentu. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian 

yang membangun pengetahuan dan memperoleh kebenaran berdasarkan data-data 

terukur. (Dani, 2005:64) Peneliti melakukan pengumpulan data melalui 

instrument penelitian dan dianalisis dengan sifat kuantitatif guna menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.  

 

3.2. Dasar dan Jenis Penelitian 

 Dasar penelitian pada penelitian ini menggunakan metode survei. Metode 

survei dapat didefinisikan sebagai penelitian yang mengambil sampel dari seluruh 

populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok 

(Dani,2006:67). Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan data atau 

informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif 

kecil (Muslimin, 2016:139). Peneliti menggunakan angket sebagai instrument 

pengumpul data. Survei cenderung digunakan untuk melihat hubungan antar 

variabel (Dani,2005:67). 

 Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya dalam penelitian ini 

yaitu penelitian asosiatif dengan hubungan kausal atau sebab-akibat. Yang mana 1 

variabel memengaruhi variabel lainnya. Melalui penelitian asosiatif kasual ini 

diharapkan dapat mengetahui seberapa besar efektivitas Komunikasi Duta Bandar 

Udara 2019 terhadap Citra Positif Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. 

 

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah pada 

bulan Mei hingga Juni 2019. Penelitian ini dilakukan setelah peneliti melakukan 
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Seminar Proposal (Sempro) dan peneliti merasa benar-benar cukup data untuk 

dibuat sebuah kesimpulan, sehingga penelitian ini mendapatkan hasil. 

 Mengingat studi yang dilakukan pada wisatawan domestik Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai. maka untuk lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu 

terminal domestik Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. Penelitian ini dilakukan 

bersamaan dengan Event Hari Raya Idul Fitri yang diadakan pada tanggal 30 Mei-

2 Juni 2019. 

No. Kegiatan 2019 

Feb Mar Apr Mei Juni Juli 

1 Pengajuan Judul       

2 Pengerjaan Proposal Bab 

1-3 

      

3 Seminar Proposal       

4 Revisi Bab 1-3 dan 

kuisioner 

      

5 Penelitian       

6 Penyusunan Bab 4-6       

7 Sidang Skripsi       

Sumber: Penyusunan Peneliti 

 

3.4. Populasi 

 Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer kuantitatif 

dalam artian sejumlah responden disebut sampel penelitian. Data primer 

merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya 

dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar, 2003: 56). Sedangkan 

untuk data sekunder, peneliti menggunakan data yang ada bahwa responden 

mendapatkan pelayanan dari Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 2019. 

Peneliti memilih subjek penelitian wisatawan domestik dalam periode kedatangan 

bulan Mei dan Juni 2019 karena Program Duta Bandar Udara Bandar Udara I 

Gusti Ngurah Rai 2019 dimulai masa kerjanya per-bulan Mei 2019 hingga masa 

kontrak habis, sesuai dengan kesepakatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai 

dengan Duta Bandar Udara terkait. Peneliti memilih Bandar Udara I Gusti Ngurah 
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Rai Bali karena Bali merupakan Pulau yang kental akan kebudayaan Indonesia 

dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Juga sebagai bentuk kontribusi peneliti 

dalam Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB) yang dijalani selama 6 

bulan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali. 

 Karakteristik sampel dalam penelitian ini harus memenuhi 3 hal, yaitu 

merupakan wisatawan yang berasal dari luar Pulau Bali, dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk dengan domisili selain Pulau Bali, merupakan wisatawan yang 

berkunjung dalam periode Bulan Mei dan Juni 2019 dan merupakan wisatawan 

yang mendapatkan pelayanan langsung dari Duta Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai Bali 2019. Karakteristik yang disebutkan sebelumnya, merupakan satu 

kesatuan yang bilamana tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka dapat 

dinyatakan  gugur sebagai responden penelitian ini. 

 Peneliti menggunakan teknik gin. menurut Sugiyono (2001:57) teknik 

Total Sampling adalah teknik pengambilan sample dari anggota populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam posisi itu.  

Peneliti menggunakan teknik Total Sampling karena dirasa sesuai dengan kondisi 

yang akan dihadapi di lapangan. Yang nantinya dapat menghasilkan data yang 

respresentatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sensus dengan menyebar 

sebanyak-banyaknya kuisioner saat penelitian. Kemudian kuisioner yang telah 

terisi dipilah sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan. Setelah 

memilah sampel, lembar kuisioner diberi nomor urut sampel. Karena jumlah 

responden dibawah 100, maka dilakukan total sampling dengan menggunakan 

seluruh data responden yang memenuhi kriteria sampel. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan melalui penelitian ini, peneliti 

menggunakan data primer berupa data yang diperoleh melalui hasil lapangan di 

lokasi penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Data primer 

merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya 

dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (Umar, 2003: 56).  
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3.5.1. Angket 

 Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode angket. Angket berisikan serangkaian daftar pernyataan ataupun 

pertanyaan yang disusun urut. kemudian dibagikan ke responden, setelah angket 

terpenuhi maka akan di serahkan ke petugas atau peneliti (Bungin, 2009: 123). 

 Tujuan dari angket adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap 

mengenai suatu masalah sehingga dapat menguatkan hasil penelitian. Sedangkan 

jenis angket yang digunakan oleh peneliti berupa angket tertutup, yaitu angket 

yang telah diberi opsi tingkatan jawaban. Angket tertutup yaitu angket yang 

disajikan dengan serangkaian alternatif, sedangkan responden cukup memberi 

tanda silang, melingkar, ataupun mencentang (sesuai permintaan) pada jawaban 

yang dianggapnya sesuai dengan keadaan dirinya (Idrus, 2009: 100). Dan 

responden hanya memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan pemikirannya 

(Bungin, 2009: 123).  

 

3.6. Teknik Pengukuran Variabel 

 Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert. Skala Likert adalah suatu instrument pengukuran yang digunakan secara 

luas. (Bulaeng,  2004: 106). Skala Likert berisi serangkai pernyataan pendapat 

yang positif dan negatif tentang suatu konstruk (Bulaeng, 2004: 106). 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 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 Tidak Sesuai  1 

(2) Tidak Sesuai   2 

(3) Sesuai    3 

(4) Sangat Sesuai   4 
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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 

 Istilah valid memberikan pengertian bahwa alat ukur yang digunakan 

mampu memberikan nilai yang sesungguhnya dari apa yang diinginkan. Suatu 

instrument dinyatakan valid apabila instrument itu “tepat”. tetapi istilah tepat 

kadang-kadang digunakan dalam konteks yang lain. Akan tetapi, tambahan kata 

tepat dalam menerangkan valid dapat memperjelas apa yang dimaksud (Idrus, 

2009: 124). 

 Metode yang digunakan untuk menguji validitas hipotesis hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini adalah menggunakan 

metode product moment, yaitu sebagai berikut (Ridwan, 2009: 98): 

 rhitung =                   n(∑xy – (∑x) (∑y)__ 

   √{n∑x
2
 – (∑x)

2
} {n∑y

2
 – (∑y)

2
} 

                         

Keterangan: 

n  = Banyaknya sampel / responden 

rhitung = Koefisien Korelasi 

∑x = Jumlah skor item 

∑y = Skor total 

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

Apabila r hitung > r table, artinya yaitu signifikan, maka pernyataannya valid. 

Apabila r hitung < r table, artinya yaitu tidak signifikan, maka pernyataannya 

tidak valid. 
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3.7.2. Uji Reliabilitas 

 Dalam pendekatan kuantitatif, reliabilitas dilakukan dengan cara mencari 

harga reliabilitas instrument, yakni instrument terlebih dahulu di uji cobakan dan 

data hasil uji coba ini dihitung secara statistik dengan menggunakan bebrapa 

formula statistik (Idrus, 2009: 130). 

 Rumus yang digunakan dalam perhitungan koefisien reliabilitas dalam 

penelitian ini yaitu rumus Alpha yang diusulkan oleh Cronbach. Dengan formula 

(Idrus, 2009: 143): 

   

 

Keterangan: 

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 tersebut dinyatakan reliable 

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

Suatu instrument 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 

 

3.8. Uji Hipotesis 

3.8.1. Uji Signifikansi 

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

189) 
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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. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Uji T (uji parsial), uji T 

digunakan untuk menguji pengaruh antar dua variabel yaitu variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikatnya (Y) dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

perbedaan tersebut benar-benar meyakinkan atau hanya kesalahan dalam 

pengambilan sampel maupun kesalahan dalam penggunaan teknik sampling 

(Sugyono, 2002:188). Uji ini dilakukan dengan dibBulaengngkannya t hitung 

dengan t table atau dengan melihat kolom signifikasi pada masing-masing t hitung 

menggunakan software IBM SPSS versi 21. Menentukan table dengan cara 

(Sugyono, 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 table, 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 table, 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 

berdasarkan variabel dan identitas responden dibuat tabel, diagram, dan lain 

sebagainya. Setelah semua rapi, langkah berikutnya yaitu melakukan perhitungan 

guna menjawab rumusan masalah, dan juga melakukan perhitungan untuk 

pengujian hipotesis (Sugyono, 2002: 142). 

 Untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara umum dapat dilakukan 

menggunakan rumus perhitungan presentase sebagai berikut (Bungin, 2009: 172): 
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 P = F/N x 100% 

 Keterangan: 

 P = Presentase jawaban responden 

 F = Frekuensi jawaban responden 

 N = Jumlah responden 

 

3.9.1. Uji Normalitas Data 

 Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan statistik parametris karena 

data yang diuji berupa rasio. Dengan menggunakan statistik parametris, maka 

setiap variabel perlu diuji normalitasnya. Uji normalitas data dilakukan oleh 

peneliti menggunakan IBM SPSS software 21 yang dilakukan dengan teknik one 

sample Kolmogorov smirnov test, untuk memastikan bahwa responden normal. 

Apabila data dalam variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis tidak dapat 

menggunakan statistik parametris (Sugyono, 2002: 173). 

 Dasar pengambilan keputusan melihat kriteria pengujian yaitu (Riduwan, 

2009:124): 

 Jika sign. › 0,05 maka data dikatakan normal 

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

 

3.9.2. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Uji persamaan regresi digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel bebas (Komunikasi Duta Bandar Udara) terhadap variabel terikat (Citra 

Positif Bandar Udara) dalam mengetahui seberapa besar kekuatan variabel X 

berhubungan dengan variabel Y yaitu dengan menggunakan IBM SPSS software 

21. Rumus menghitung persamaan regresi adalah (Riduwan, 2009: 136): 

Y = a + Bx 

Keterangan: 

Y = variabel terikat 

X = variabel bebas 

a = Nilai konstan (intercept) 

b = koefisien regresi 
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3.9.3. Analisis Koefisien Determinasi 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan koefisien determinasi untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel X yaitu Komunikasi Duta 

Bandar 2019 terhadap variabel Y yaitu Citra Positif Bandar Udara I Gusti Ngurah 

Rai Bali. 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: 

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 kedua 

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

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 Korelasi Sangat Kuat  

 

KD = r
2
 x 100% 
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Pencarian koefisien korelasi dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut 

(Riduwan, 2009: 138): 

r =                 n∑xy – (∑x) (∑y)____ 

      √{n∑x
2
 – (∑x)

2
} {n∑y

2
 – (∑y)

2
}       

 

Keterangan: 

r   = Koefisien korelasi variabel X dan Y 

n   = banyaknya pasangan data variabel X dan Y 

∑x = total dari variabel X 

∑y = total dari variabel Y 

∑x
2
 = Kuadrat dari Total Variabel X 

∑y
2
 = Kuadrat dari Total Variabel Y 

∑xy = Hasil perkalian dari Total Variabel X dan Y 

 


