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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

positivistik atau empiris. Dimana pendekatan ini berasumsi bahwa adanya realita 

yang objektif dan penelitian yang bebas dari nilai.
43

 

Untuk metodologi yang digunakan adalah kuantitatif. Dimana penelitian 

menggambarkan atau menjelaskan hasilnya secara umum, tidak terlalu 

mementingkan kedalaman data atau analisis, karena hasil penelitian merupakan 

representasi dari seluruh populasi.
44

 Sedangkan jenis penelitian ini adalah 

deskriptif. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun penelitian ini akan dilakukan di RW 5 yang terletak di jalan Sail 

sampai jalan Satria, kelurahan Bambukuning, Kecamatan Tenayan Raya 

Pekanbaru. Untuk waktu penelitian, peneliti memulainya pada  22 Desember 2017 

hingga 15 Mei 2018. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menjadi sasaran 

menjadi sumber data penelitian.
45

 Populasi bisa berupa orang, organisasi, kata-

kata dan kalimat, simbol-simbol nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan, dan 

yang lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, Populasi penelitian ini adalah 

penduduk RW 5. 
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Sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” memiliki segmentasi umur 13 tahun 

keatas. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, masyarakat RW 5 yang berumur 

13 tahun keatas berjumlah 1.133 orang. Artinya, jumlah populasi dalam penelitian 

ini adalah 1.133. Dari jumlah itu, masyarakat berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 559 orang dan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 574 orang. 

Peneliti dapat mempelajari, memprediksi, dan menjelaskan sifat-sifat suatu 

objek atau fenomena hanya dengan mempelajari dan mengamati sebagian dari 

populasi. Sebagian dari populasi disebut dengan sample. Sampel adalah sebagian 

atau wakil dari populasi yang akan diamati dan diteliti.
46

 Karena jumlah 

populasinya sangat banyak, maka dimungkinkan untuk mengambil sampel dengan 

teknik sampling. Untuk besar sample, tidak ada ketentuan pasti, yang penting 

sample tersebut representatif. 

Peneliti tidak mengambil seluruh penduduk RW 5 dalam populasi, 

melainkan mengambil beberapa sampel yang dapat mewakili seluruh anggota 

populasi. Penentuang ukuran atau jumlah sample juga bisa dilakukan dengan 

perhitungan statistik. Perhitungan dapat diterapkan baik untuk populasi yang 

jumlahnya diketahui atau yang beslum. Adapun penarikan sampel, peneliti 

menggunakan rumus Slovin, dimana penentuan sample dari populasi diketahui 

jumlahnya. Rumusnya yaitu ; 

  
 

       

Keterangan : 

   Ukuran Sampel 

   Ukuran Populasi 

                                                             
46

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 

153 



25 
 

   Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

ditolerir. ( Pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau yang di inginkan 

dalam penelitian ini sebesar 10% ) 

 Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

  
    

            
 

  
    

            
 

  
    

     
 

          ( dibulatkan menjadi 92 responden ) 

Untuk memilih sample, teknik sampling yang peneliti gunakan adalah 

teknik sampling purposif (Purposive Sampling). Teknik ini digunakan untuk 

memilih sampling berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti demi 

kepentingan penelitian. Anggota populasi yang tidak memenuhi kriteria tidak 

dapat menjadi sampel penelitian.
47

 

Untuk kepentingan penelitian ini, kriteria yang dipakai agar anggota 

populasi dapat dijadikan sampel dalam penelitian Kepuasan Penonton Dalam 

Menonton Sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” Di ANTV (Study Msyarakat RW 5 

Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru), adalah mereka 

yang pernah menonton sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” dan berusia 13 tahun 

keatas. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket 

Angket adalah lembaran yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

sehingga responden diminta untuk memilih jawaban yang sesuai dengan 

karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau tanda ceklis. 

Sumber data ini lazim disebut dengan responden (penelitian kuantitatif).
48

 

.Jadi, angket yang peneliti buat berisikan pernyataan yang sudah sesuai 

dengan indikator untuk diberikan dan disebarkan kepada responden yang 

menonton sinetron “Jodoh Wasiat Bapak” di ANTV, agar mereka dapat memilih 

jawaban yang sudah tersedia. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni cara mencari dan mengambil data atau dokumen-

dokumen dari sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti mencari 

dan mengambil data penduduk dan wilayah untuk kepentingan penelitian yang di 

ambil dari kelurahan Bambukuning dan RW 5. 

E. Uji Validitas 

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrumen akan 

mengukur apa yang diukur. Instrumen dinyatakan valid apabila instrumen benar-

benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian kali ini, penulis 

menggunakan validitas isi. Dimana validitas isi mengacu pada sejauh mana isi 

sebuah tes atau skala dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.
49

 

Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan program IBM SPSS 

Statistic versi 23. Dimana data dikatakan valid apabila nilai korelasi antara skor 

item dengan skor total item (nilai rhitung) bertanda positif dan nilai r hitung  lebih 

besar dari r tabel , dengan derajat kebebasan (df) = n-2, maka item tersebut valid. 
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F. Uji Reliabilitas 

Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada kesahihan atau validitas data 

yang dikumpulkan selama riset. Untuk menguji kreadibilitas data dibutuhkan uji 

reliabilitas. Suatu angket dikatakan reliabel jika dapat digunakan berulang kali 

untuk objek penelitian yang sama, meski berkali-kali akan mendapat hasil yang 

tetap sama.
50

 

Untuk mempermudah penghitungan dalam uji reliabilitas, peneliti 

menggunakan program IBM SPSS Statistic versi 23 untuk proses penghitungan. 

Data dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam angket, untuk gratification sought dan gratification obtained 

penulis menggunakan empat alternatif jawaban milik Rensis Likert, atau yang 

biasa dikenal dengan skala Likert. Empat alternatif tersebut yaitu; sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Adapun skor untuk tiap-tiap item 

yaitu: 

a. Sangat Setuju (SS)  mendapat skor 4 

b. Setuju (S)    mendapat skor 3 

c. Tidak Setuju (TS)  mendapat skor 2 

d. Sangat Tidak Setuju (STS) mendapat skor 1 

Angket yang sudah di sebarkan dan di isi oleh responden kemudian di 

lakukan pengkodean dari setiap jawaban responden. Tujuannya untuk 

menyederhanakan jawaban dari responden. 

Setelah itu, jawaban responden di hitung dengan bantuan program 

Microsoft Exel 2007. Program ini digunakan untuk mencari mean dari jawaban 

responden dan kemudian di cari selisih mean dari gratification sought dan 

gratification obtained. 
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Setelah di dapatkan mean dari gratification sought (GS) dan gratification 

obtained (GO), kemudian di cari selisih dari GS dan GO untuk melihat kepuasan 

penonton “Jodoh Wasiat Bapak” di ANTV dengan ketentuan
51

 : 

1. Jika GS > GO dan selisih nilai mean tersebut adalah negatif, artinya media 

tidak memuaskan penonton 

2. Jika GS = GO dan selisish nilai mean tersebut adalah positif/nol, artinya 

media memenuhi kebutuhan penonton 

3. Jika GS < GO dan selisih nilai mean adalah positif, artinya media memuaskan 

penonton 

Semakin besar selisih mean antara GS dan GO, maka semakin tidak 

memuaskan suatu media bagi khalayaknya. Sebaliknya, semakin kecil selisih 

mean anatar GS dan GO, maka semakin memuaskan suatu media itu bagi 

khalayaknya.
52

 

 Untuk menguji hipotesis yang digunakan, peneliti menggunakan Paired 

Sample ttest. Untuk membantu pengujian, peneliti menggunakan program IBM 

SPSS Statistic versi 23. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah Ha di terima 

atau di tolak, ketentuan yang digunakan adalah
53

: 

Jika   = 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai Sig. atau (  = 0,05   Sig), maka 

H0 diterima dan Ha ditolak. 

Jika   = 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai Sig. atau (  = 0,05   Sig), maka 

Ha diterima dan H0 ditolak. 
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