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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dengan 

menggunakan metode survey. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang objektif dan 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel (Muslimin. 2016:46). 

Metode survey biasanya menggunakan sumber data dan informasi utama 

diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian. Populasinya bisa berupa 

orang, lembaga, instansi, organisasi dan unit-unit kemasyarakatan. Survey 

membutuhkan populasi yang besar jika peneliti menginginkan hasilnya 

mencerminkan kondisi yang nyata, semakin besar sampel yang diambil semakin 

memberikan hasil yang lebih akurat. 

Jenis atau tipe penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif. Menurut 

Rachmat Kriyantono (2006 : 68), survey eksplanatif adalah dimana periset 

menghubungkan atau mencari sebab akibat diantara dua atau lebih konsep 

(variabel) yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menghubungkan atau 

mencari sebab akibat antara pengaruh terpaan tayangan One Pride Mixed 

Martial-Arts di televisi terhadap peningkatan agresivitas anak di sekolah 

sehingga ditemukan data yang diinginkan oleh peneliti. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di lingkungan sekolah SMP Muhammadiyah 01 

yang beralamatkan di Jalan Brigjend Slamet Riadi No.134, Oro-oro Dowo, 
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Klojen, Kota Malang. Peneliti mengambil lokasi ini untuk penelitian dikarenakan 

di sekolah tersebut pernah terjadi suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh 

guru terhadap muridnya.  

Dalam hal ini berdasarkan data yang diterbitkan dari media 

malangvoice.com pada tanggal 16 April 2017. Sehingga peneliti tertarik untuk 

mengetahui apakah ada sangkut pautnya tayangan One Pride MMA (Mixed 

Martial-Arts) terhadap terjadinya perilaku kekerasan anak ketika berada di 

lingkungan sekitarnya karena emosi anak-anak masih dalam keadaan labil 

sehingga belum bisa memilih dan memilah perilaku yang dilihatnya. Tentunya 

dalam hal ini peneliti terlebih dahulu ingin mengetahui dan memperoleh data dari 

subyek penelitian yang ingin diteliti tersebut apakah pernah dan sering menonton 

program Mixed Martial-Arts atau tidak sehingga nantinya dapat diambil datanya 

untuk penelitian ini. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi didalam sebuah penelitian haruslah disebutkan dengan cara 

tersurat, yaitu yang berkenaan dengan besarnya jumlah anggota populasi serta 

wilayah penelitian yang dicakup. Populasi dari penelitian ini merupakan siswa-

siswi di sekolah SMP Muhammadiyah 01 Malang yang berasal dari kelas 7 

sampai dengan kelas 9 SMP dengan jumlah 210 orang. Kemudian peneliti 

melakukan pra-survey untuk keseluruhan jumlah siswa yang terdapat di SMP 

Muhammadiyah 01 Malang tersebut, tetapi sempat terjadi miskomunikasi antara 

peneliti dengan guru yang berwenang untuk mengawasi murid untuk kegiatan 

shalat dhuhur maka dengan hal tersebut peneliti melakukan pra survey kepada 
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satu kelas saja yang memang kebetulan saat itu masih dalam keadaan ishoma. 

Setelah itu esok harinya peneliti melakukan pra survey kembali untuk 

mendapatkan sampel yang diinginkan, kemudian didapatkan sebanyak 100 orang 

yang membuka televisi dan terkena terpaan tayangan One Pride Mixed Martial-

Arts yang ditayangkan di TVOne.  

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampelnya adalah total 

sampling, yang dimana teknik pengambilan sampelnya diambil dengan jumlah 

yang sama dengan populasi (Sugiyono, 2009). Dengan demikian, sebanyak 100 

orang siswa SMP Muhammadiyah 01 Malang dari kelas 7 sampai dengan 9 SMP 

yang terkena terpaan tayangan nantinya akan dijadikan sebagai sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Peneliti melakukan pengumpulan data dalam bentuk angket atau 

kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada setiap murid di masing-

masing ruang kelas di SMP Muhammadiyah 01 Malang. Angket digunakan 

sebagai upaya untuk mendekatkan dan memperoleh informasi dari seorang 

responden dengan cara memberikan daftar-daftar pertanyaan atau pernyataan 

mengenai permasalahan yang ingin diteliti baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Diharapkan dengan memberikan angket akan mendapatkan 

sebuah respon dari seorang responden dengan pernyataan yang peneliti 

berikan. Peneliti akan turun langsung ke lapangan guna memberikan angket 
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ke lingkungan sekolah yang diberikan kepada responden yang sudah 

ditentukan di awal sehingga mendapatkan data yang peneliti inginkan. 

2. Dokumentasi 

Pengambilan data yang diperoleh berupa gambar-gambar atau 

dokumen. Setelah memberikan angket kepada setiap siswa di sekolah yang 

dijadikan sebagai tempat untuk penelitian, peneliti akan mendokumentasikan 

kegiatan tersebut sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan pemberian 

angket sebagai tambahan data untuk penelitian yang peneliti ajukan tersebut 

sehingga terbukti dengan jelas apa yang dikerjakan peneliti. Selain itu juga 

dapat dijadikan tambahan data atau informasi untuk penelitian ini. 

E. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang dimana data 

tersebut didapatkan dan diolah langsung oleh peneliti. Data primer ialah sebuah 

data yang diperoleh dengan melalui pengukuran secara langsung oleh peneliti 

yamg sumbernya bukan berasal dari data yang telah ada (Muslimin. 2016:63). 

Untuk mendapatkan datanya, peneliti langsung turun lapangan ke sekolah SMP 

Muhammadiyah 01 Malang. 

F. Skala Pengukuran 

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengukuran skala 

interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data 

dengan data yang lainnya dan memiliki jarak yang sama (Kriyantono, 2008:136). 

Penyusunan item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

dapat dijadikan indikator untuk titik tolak pengukuran sebuah variabel dimana 
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terdiri dari lima titik atau poin. Jawaban dari masing-masing item pertanyaan 

yang menggunakan skala Likert yang mempunyai rentangan jawaban, dimana 

dari setiap jawaban akan diberikan skor sebagai berikut: 

 Tabel 3.1 

     Skor Jawaban Untuk Responden 

Kode Skor 

A 5 

B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan variabel terpaan tayangan One Pride 

Mixed Martial-Arts kepada peningkatan agresivitas anak. Menurut Umar 

Husein (2003:164), cara untuk menentukan rentang skala dapat 

menggunakan rumus: 

RS =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

dimana : 

RS  =  rentang skala 

n  =  jumlah sampel yang ditetapkan 
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m  =  jumlah alternatif jawaban 

Berdasarkan dari rumus yang dikemukakan diatas, maka dapat 

diperoleh rentang skala dengan nilai perhitungan seperti dibawah ini: 

RS =  
100 (5 − 1)

5
 

 RS =
400

5
 

  RS = 80 

Berdasarkan dari perhitungan diatas, maka diperoleh rentang skala 

sebesar 80. Dengan demikian, skala penelitian dari setiap kriteria yang 

diperoleh dari variabel terpaan tayangan dengan peningkatan agresivitas 

anak adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Rentang Skala 

Interval 
Terpaan 

Tayangan 

Peningkatan 

Agresivitas 

100 - 180 Sangat Rendah Sangat Rendah 

180 - 260 Rendah Rendah 

260 - 340 Cukup Cukup 

340 - 420 Tinggi Tinggi 

420 - 500 Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

2. Uji F 

Untuk menguji ada tidaknya hubungan atau pengaruh di antara 

variabel pengaruh terpaan tayangan terhadap peningkatan agresivitas, maka 
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dalam hal ini peneliti menggunakan rumus uji F. Menurut Sutrisno Hadi 

(2004:13), rumus dari uji F nya antara lain: 

 F =
RKreg

RKres
 

dimana : 

F  = koefisien regresi 

RKreg = rata-rata kuadran regresi 

RKres = rata-rata kuadran residual 

3. Regresi Linear Sederhana 

  Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang 

datanya sudah diperoleh dari responden yang nantinya akan diuji dengan 

menggunakan pendekatan statistik inferensial. Didalam menganalisis sebuah 

data, penelitian ini menggunakan rumus regresi linear sederhana yang akan 

dirumuskan sebagai berikut: (Kriyantono. 2007:180) 

       Y = a + bX 

dimana : 

Y  =  Variabel dependen 

X  =  Variabel independen 

a  =  Nilai konstanta 

b        =  Koefisien regresi  yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel 

dependen yang didasarkan pada variabel independen. 
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Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang akan dihasilkan, 

peneliti menggunakan rumus uji determinasi sebagai berikut : 

     KD = r2 x 100% 

 dimana : 

 KD = Koefisien determinasi 

 r = Nilai koefisien determinasi 

H. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Menurut Azwar dalam (Muslimin. 2016:65), validitas berasal dari kata 

validity yang memiliki makna untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur didalam melakukan fungsi pengukurannya. Valid 

dapat diartikan bahwa instumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Dalam pengujian validitas intrumen dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS. Didalam pengujian validitas, sebuah data 

nantinya akan diolah dengan cara mengkorelasikan setiap skor item dan skor 

total dengan menggunakan teknik Korelasi Pearson (Product Moment) yang 

dimana suatu item dinyatakan valid apabila nilai r lebih besar dari r tabel. 

Dibawah ini merupakan rumus korelasi Product Moment Pearson. (Arikunto. 

2006) 

r = 
𝑛∑𝑋𝑌−∑𝑋∑𝑌

√(∑𝑥2)−(∑ 𝑋)2(𝑛∑𝑌2)−(∑𝑌)2 
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dimana : 

r  =  koefesisen korelasi 

n  =  jumlah responden 

X  =  skor pertanyaan 

Y  =  skor total 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Masri Singarimbun dalam (Muslimin. 2016), reliabilitas 

ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya 

atau dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik Cronbach 

Alpha. Pengujian dari reliabilitas variabel yang dimaksudkan ialah untuk 

mengetahui kehandalan dan konsistensi daripada instrumen penelitian sebagai 

alat ukur yang digunakan untuk mengukur sebuah variabel yang akan 

diukurnya. Rumus dari alpha cronbach sebagai berikut. (Arikunto. 2006) 

Ri = 
𝑘

𝑘−1
 – 1- 

∑ob2

o2
 

dimana : 

Ri =  relatif instrumen  

K =  banyaknya pertanyaan 

∑ob2 =  jumlah pertanyaan 

o2 =  varian total 


