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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metodelogi adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau teknik-teknik 

tertentu. Metodelogi riset merupakan suatu pengkajian dari peraturan-peraturan 

yang terdapat dalam metode riset. Sedangkan metode merupakan suatu prosedur 

yang sistem  atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah 

yang sistematik.
1
  

Riset komunikasi dapat dibedakan berdasarkan pendekatannya. 

Pendekatan ini pada dasarnya merupakan falsafah yang mendasari suatu 

metodelogi riset apakah kuantitatif atau kulitatif. Banyak anggapan bahwa riset 

yang menggunakan metodelogi kuantitatif adalah riset yang datanya mengunakan 

angka-angka. Sedangkan kualitatif datanya berupa statetement-statement atau 

pernyataan-pernyataan. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, tapi terlalu 

menyederhanakan perbedaan antar kedua metodelogi.
2
 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam riset 

kuantitatif, periset dituntut bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. 

Artinya, periset tidak boleh membuat batasan konsep maupun alat ukur data 

sekehendak hatinya sendiri. Semuanya harus objektif dengan diuji dahulu apakah 

batasan konsep dan alat ukurnya sudah memenuhi prinsip reliabilitas dan 

validitas. Dengan kata lain, periset berusaha membatasi konsep atau variabel yang 

diteliti dengan cara mengarahkan riset dalam setting yang terkontrol, lebih 

sistematik dan terstruktur dalam sebuah desain riset.
3
 

Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif-korelasional dengan 

pendeketan kuantitatif. Deksriptif diartikan melukiskan variabel demi variabel, 

satu demi satu. Pada hakikatnya, metode deksriptif mengumpulkan data secara 

univariat.
4
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Metode korelasi sebenarnya kelanjutan dari metode dekskriptif. Dengan 

metode dekskriptif kita menghimpun data menyusunnya secara sistematis, faktual, 

dan cermat. Metode deksritif tidak menjelaskan hubungan diantara variabel, tidak 

melakukan hipotesis atau melakukan hipotesis. 
5
 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Riau Televisi (Rtv) Pekanbaru Jl. HR. 

Soebrantas Km. 10.5 Pekanbaru Riau. Waktu penelitian ini dimulai bulan 

September hingga Oktober 2017 untuk melihat langsung kondisi yang ada dan 

mengumpulkan informasi awal. Penelitian utama dilaksanakan selama satu bulan 

pada bulan April 2018. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah serumpun atau keseluruhan objek yang menjadi sasaran 

penelitian.
6
 Penjelasan tersebut dijadikan acuan dalam menentukan populasi pada 

penelitian ini, yaitu reporter sebanyak 37 orang yang terdiri dari kameramen 

sebanyak 18 orang, reporter laki-laki sebanyak 12 orang, dan reporter wanita 

sebanyak 7 orang. Oleh karena populasinya sedikit, maka seluruh populasi 

dijadikan sampel. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk menggambarkan realitas objek penelitian berdasarkan 

fakta-fakta dan informasi-informasi yang tampak dan sebagaimana adanya 

dilakukan dengan cara field research (penelitian lapangan), yakni mengumpulkan 

data dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden, wawancara yang 

dilakukan untuk memperkuat data dan  dokumentasi. 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh 

responden. Disebut juga dengan angket. Tujuan penyebaran angket adalah 

mencari informs yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden 
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tanpa khawatir responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. 
7
 

Untuk menentukan nilai jawaban setiap pernyataan digunakan 

skala Likert yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan 

pilihan sebagai berikut
8
 : 

Tabel 3.1  

Bobot Penilaian Skala Likert 

 

Bobot Penilaian 

5 Sangat Setuju (SS) 

4 Setuju (S) 

3 Netral (N) 

2 Tidak Setuju (TS) 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

2. Dokumentasi  

Digunakan untuk membantu kelengkapan data misalnya sejarah 

berdirinya Riau Televisi (Rtv) Pekanbaru, visi dan misi, struktur 

organisasi dan unit kerja Riau Televisi (Rtv).
9
 

 

E. Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur 

telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan ketepatan dan 

kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator 

dengan total skor imdikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan 

dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatakan valid jika 

mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berikut ini adalah pengujian 

validitas : 
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a) Jika rhitung > rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

valid). 

b) Jika rhitung < rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid).
10

 

 

F. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran setiap konsisten apabila diukur dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha >0,70.
11

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriftif-

korelasional. Untuk mengukur kekuatan dua variabel dan membuktikan hipotesis 

hubungan antara variabel/data/skala interval dengan interval lainnya, maka 

digunakan rumus Pearson’s correlation (product moment).
 12

 

Rumus Pearson’s correlation (product moment) adalah : 
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Dimana : 

r = koefisien korelasi Pearson’s Product Moment 

N = jumlah individu dalam sampel 

X = angka mentah untuk variabel X 

Y = angka mentah untuk variabel Y 
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Selanjutnya, hasil yang didapat dicocokkan kriteria pengujian nilai 

korelasinya dengan menggunakan tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Kriteria Pengujian Nilai Korelasi 

 

Nilai Korelasi Keterangan 

0 Tidak Ada Korelasi 

0,01 – 0,199 Korelasi Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Korelasi Rendah 

0,40 – 0,599 Korelasi Sedang 

0,60 – 0,799 Korelasi Kuat 

0,80 – 1,00 Korelasi Sangat Kuat 

(Sumber : Sugiyono 2014) 

 

 


