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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Metode dan desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Dengan metode survei eksplanatif yang mana 

data dari responden dikumpulkan kemudian dianalisis dan diolah dengan 

menggunakan teori statistik sebagai alat pemecah masalah yang dihadapi 

sehingga metode ini akan memberikan kepastian dalam pengambilan 

keputusan. Metode survey eksplanatif digunakan bila periset ingin mengetahui 

mengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi atau apa yang mempengaruhi 

terjadinya sesuatu.
45

 

Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sarat dengan 

angka-angka dalam teknik pengumpulan data dilapangan. Dalam analisis dari 

penelitian kuantitatif memerlukan bantuan penghitungan statistik, baik itu 

statistik deskriptif maupun inferensial (yang merupakan rumus-rumus statistik 

non parametik). Kesimpulan hasil penelitian pun berupa hasil perhitungan 

yang bersifat penggambaran atau jalinan variable.
46

 

Sementara jenis atau tipe riset yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksplanasi. Eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu 

generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, 

perbedaan, atau pengaruh satu variabel dengan yang lain. Jadi penelitian 

eksplanasi memiliki kredibilitas untuk mengukur hubungan sebab akibat dari 

dua atau beberapa variabel dengan menggunakan analisis statistik 

inferensial.
47

 

 

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di sekretariat Komunitas Fans United 

Indonesia Chapter Of  Pekanbaru di Evo Hotel jalan Jendral Sudirman. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2018.  
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C. Populasi dan sampel 

Sugiyono  menyebut populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari.
48

 Populasi (kumpulan objek 

riset) biasa berupa orang,organisasi, kata-kata dan kalimat, symbol-simbol 

nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan, dan lainnya. 

Populasi dalam penelitian ini member komunitas United Indonesia 

Chapter Pekanbaru yang berjumlah 200 orang. Peneliti memilih populasi ini 

karena populasi merupakan suatu kesatuan unsur yang berhubungan dengan 

penelitian. Maka dari itu populasi dalam penelitian ini haruslah orang yang 

sudah pernah menonton Net Sport di Net tv.  

Sampel adalah bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil 

dari suatu populasi dan diteliti secara rinci. Menurut Soehartono sampel 

merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap 

dapat menggambarkan populasinya. Sampel digunakan dengan tujuan untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan suatu penelitian, hal ini dikarenakan 

adanya keterbatasan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian, baik 

dari segi dan atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat 

memakai sampel yang diambil dari populasi. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus Slovin untuk mewakili 

populasi. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui 

jumlahnya. Rumusnya adalah
49

: 

n = 
 

      
 

Keterangan: 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 

2
    : dipangkatkan 2 (dua) 
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e:  persentase kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan. ( pengambilan 

sampel yang masih dapat ditoleril atau yang di ingin kan dalam 

penelitian ini sebesar 5%) 

n = 
 

      
 

n = 
   

     (    )  
 

n = 
   

     
 

n = 
   

   
 = 133,333 (dibulatkan menjadi 134 responden) 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah 

133,333 atau dapat dibulatkan menjadi 134 orang. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah teknik random sampling yaitu bahwa semua 

anggota populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian.
50

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dan 

strategis dalam sebuah penelitian. Karena lewat kegiatan ini, sebuah penelitian 

bias memperoleh data untuk diproses dan diolah menjadi sebuah kesimpulan 

penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
51

 

Kegiatan penelitian tidak akan berjalan apabila peneliti tidak dapat 

mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk melengkapi hasil 

penelitian tersebut. Maka disana terdapat proses bagaimana peneliti berusaha 

memperoleh data dan fakta dari lapangan atau objek penelitian. Pada 

penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber 

yang peneliti nilai sesuai dengan materi penelitian. Karena penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif, maka teknik yang  dilakukan peneliti yakni 

sebagai berikut : 
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1. Kuisoiner  

Kuisioner adalah data yang harus diisi oleh responden. Disebut 

juga dengan angket. Kuisioner dapat dikirim melalui pos atau peneliti 

mendatangi langsung responden. Tujuan penyebaran angket adalah 

mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden 

tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak 

sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Bisa diisi saat 

periset datang sehingga pengisiannya idampingi periset, bahkan peneliti 

bisa bertindak sebagai pembaca pertanyaan dan responden menjawab 

berdasarkan pertanyaan yang disediakan. 
52

 

2. Observasi  

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung atas kondisi lingkungan objek penelitian. Kegiatan-

kegiatan dalam observasi ini mulai dari melakukan pemilahan, 

pengubahan, pencatatan, pengodean, hingga dapat mencapai tujuan 

penelitian secara empiris, misalnya untuk menguji teori atau hipotesis. 
53

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode observasi, 

kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran 

dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis dan interprestasi data.
54

   

 

E. Uji Validitas Data dan Reliabilitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukurapa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara 

mengkorelasi setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. 

Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 
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0,05. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan 

benar. Uji Validitas diproses menggunakan IBM SPSS 23.0.  

a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item- Item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

b. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-Item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid).  

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur 

seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif 

konsisten dari waktu ke waktu.
55

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini diuji 

dengan membandingkan angket untuk variabel X dan untuk variabel Y dengan 

menggunakan aplikasi SPSS 23.0.  

Adapun metode pengujian reliabilitas yang digunakan peneliti ialah 

metode Cronbach’s Alpa, yang mana dalam program SPSS 23.0 metode ini 

sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal1-4, 1-5) atau skor 

rentangan (missal 0-20, 0-50). Kriteria suatu instrument dikatakan reabel 

dengan menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitas (r11)> 0,6.  

      

F. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

Deskriftif Kuantitatif  yaitu penulis menguraikan data-data yang diperoleh 

dengan menyusun data dan tabel-tabel, kemudian menganalisis dan 

menginterpretasikan data-data tersebut. 

Hipotesis adalah pendapat yang kurang, maksudnya bahwa hipotesis 

ini  merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu 

kebenarannya, masih harus diuji terlebih dahulu dan karenanya bersifat 

sementara atau dugaan awal. Untuk menguji hipotesis, penulis menggunakan 

teknik analisis data secara statistic dengan menggunakan alat bantu program 
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SPSS ( Statistic Package For Sosial Sciences) for Windows, yaitu analisis 

regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh menonton tayangan Net Sport 

Net Tv terhadap kepuasan komunitas United Indonesia Chapter Pekanbaru. 

Dalam pengujian Hipotesis ini digunakan Uji Statistik regresi linear 

sederhana. Jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui yang 

mana variabel independen (Tayangan Net Sport Net Tv) dan yang mana 

variabel dependen (Kepuasan member Komunitas United Indonesia Chapter 

Pekanbaru), dengan rumus sebagai berikut : 

Y = a + b.X  

Dimana : 

X :Variabel Independen (Tayangan Net Sport di Net Tv)  

Y :Variabel Dependen (Kepuasan member United Indonesia Chapter 

Pekanbaru) 

a :Nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0  

b :Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variable 

dependen yang didasarkan pada variable independen.  

Nilai a dihitung dengan rumus:  

a = 
      

 
 

Nilai b dihitung dengan rumus:  

b = 
          

    (  ) 
 

Pengaruh menonton tayangan Net Sport Net Tv terhadap kepuasan 

menonton member komunitas United Indonesia Chapter Pekanbaru diketahui 

dari hasil koefisien regresi linear sederhana, apabila hasil dari nilai koefisien 

regresi memiliki tingkat signifikan lebih kecil dari taraf signifikan yang 

digunakan yaitu α = 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Pengaruh menonton tayangan Net Sport Net Tv terhadap kepuasan menonton 

member komunitas United Indonesia Chapter Pekanbaru dan sebaliknya 

apabila tingkat signifikan lebih besar dari α = 0,05 maka tidak terdapatnya 

pengaruh yang signifikan antara variable tersebut.  
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Pengujian hipotesis dapat dilihat dari taraf probabilitas (signifikansi) 

yang ada (p value) yang merupakan hasil perbandingan taraf signifikansi 

dengan hasil signifikansi motif menonton tayangan NET Sport NET TV 

terhadap kepuasan menonton member komunitas United Indonesia Chapter 

Pekanbaru. Taraf signifikan yang digunakan adalah jika tingkat probabilitas 

(signifikansi) lebih kecil dari α = 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak, dan 

sebaliknya jika tingkat probabilitas (signifikansi) lebih besar dari α = 0,05 

maka H0 diterima dan Ha ditolak, dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Signifikansi> α = 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Signifikansi< α = 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Dengan nilai koefisien Korelasi yang menjadi patokan sebagai berikut :   

0,00 - 0,199  : Sangat Rendah  

0,20 - 0,399  : Rendah  

0,40 - 0,599 : Cukup Kuat  

0,60 - 0,799  : Kuat  

0,80 -1,000  : Sangat kuat  

Untuk menentukan besarnya presentase jawaban responden, maka 

penulis menggunakan rumus sebagai berikut:  

Keterangan: 

P =  
 

 
 X 100 % 

P :Jumlah persentase  

F :Jumlah frekuensi jawaban N : Jumlah/banyak populasi  

Dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Klasifikasi Interval skor penilian
56

 

No. Interval Persentase  Kategori  

1 76% - 100% Sangat Baik 

2 56% - 75% Cukup Baik 

3 40% - 55% Kurang Baik 

4 ≤ 40% Tidak Baik 
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