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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

Dimana penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang

hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan

kedalaman dan atau analisis. Riset lebih mementingkan aspek keluasan data

sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh

populasi. Metode ini menggunakan penelitian survey yaitu menggunakan alat

kuesioner dalam mengukur sikap pemirsa dalam menonton tayangan sinetron

Jodoh Wasiat Bapak di ANTV.

3.1.1 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan penelitian survey dan tipe analisis deskriptif

untuk menggambarkan dan menjelaskan sikap pemirsa terhadap tayangan sinetron

Jodoh Wasiat Bapak di ANTV pasca menonton tayangan tersebut. Tipe penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan

menggunakan analisis kuantitatif.

Sikap adalah kecendrungan bertindak, berpikir, berpersepsi, dan merasa

dalam menghadapi objek atau ide, situasi atau nilai. Teori sikap telah menjadi

popular di kalangan peneliti komunikasi karena teori ini mengedepankan

hubungan yang respirokal dengan perilaku komunikasi dan sikap. Konsep utama

dari teoru sikap ini adalah lokasi, yang dimiliki bersama oleh kelompok yang
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mengalami status sebagai orang luar, di dalam sebuah struktur sosial, yang

memberikan sejenis pemahaman bagi pengalaman orang yang telah dijalani. Sikap

ini dapat dibedakan dalam 3 hal yakni aspek kognitif, afektif, dan konatif. Adapun

indikator dari masing-masing aspek sikap yang diamati dalam penelitian adalah:

a. Aspek kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau

apa yang benar bagi objek sikap. Kepercayaan terbentuk oleh apa yang telah

kita lihat atau apa yang telah kita ketahui, kemudian terbentuk suatu ide atau

gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek. Bila kepercayaan

sudah terbentuk, maka akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai

apa yang diharapkan dari objek tersebut. Kognitif berkaitan dengaan

keyakinan atau kepercayaan pemirsa televisi Surabaya mengenai tayangan

sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Pengetahuan ini kemudian akan memberikan

keyakinan tertentu dalam diri individu terhadap objek sikap. Pengetahuan ini

dapat berupa pengetahuan nama-nama pemain dari sinetron Jodoh Wasiat

Bapak tersebut mengenai cerita-cerita kehidupan manusia yang pernah

diangkat oleh tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Indikator dari aspek

kognitif antara lain :

a) Masyarakat mengetahui siapa saja pemeran utama dalam sinetron ini.

b) Masyarakat mengetahui bahwa setiap episode berganti sub judul

c) Masyarakat mengetahui bahwa tema-tema yang diangkat oleh tayangan

sinetron Jodoh Wasiat Bapak di ANTV didasarkan pada pengetahuan

tentang kehidupan sehari-hari



35

d) Masyarakat mengetahui bahwa pada sinetron Jodoh Wasiat Bapak,

pemeran Adam dan Kania pada akhirnya putus

e) Masyarakat mengetahui bahwa pada setiap episode ada pemeran jahat

f) Masyarakat mengetahui bila sinetron Jodoh Wasiat Bapak mengajarkan

pemirsa televisi untuk menjauhi perbuatan buruk

b. Aspek Afektif dibentuk oleh aspek perasaan terhadap objek. Komponen ini

berkaitan dengan aspek emosional dari pemirsa televisi terhadap tayangan

sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Seperti misalnya, perasaan suka atau tidak suka

terhadap tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak, indikator dari sikap ini

adalah :

a) Perasaan senang pada alur cerita yang berisi tentang komedi serta horror

dan supranatural

b) Perasaan senang pada alur ceritanya yang dapat memecahkan persoalan

sehari-hari

c) Perasaan tidak suka pada karakter tokoh yang jahat

d) Perasaan senang saat tokoh jahat mendapat balasan / azab karena

perbuatan jahatnya

e) Perasaan senang saat masalah-masalah yang dihadapi bisa diatasi dengan

baik

f) Perasaan tidak suka pada saat pemeran Adam dan Kania akhirnya putus

c. Aspek konatif dalam struktur sikap menunjukan bagaimana perilaku atau

kecendrungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan

objek sikap yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa
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keprcayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. Konatif berkaitan

dengan kecendrungan pemirsa televisi untuk memberikan respon terhadap

tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Indikator dari aspek ini adalah :

a) Adanya kecendrungan responden untuk berusaha menjauhi segala

perbuatan buruk

b) Adanya kecendrungan responden untuk mengambil hikmah pada setiap

episode dalam Jodoh Wasiat Bapak

c) Adanya kecendrungan responden untuk mendukung responden untuk

mendukung apabila tayangan sinetron JodohWasiat Bapak diperpanjang lagi

d) Adanya kecendrungan responden untuk lebih berhati-hati dalam

mengambil sikap.

e) Adanya kecendrungan responden untuk selalu berbuat baik dalam

kehidupan sehari-hari

f) Adanya kecendrungan responden untuk selalu mengikuti alur cerita

sinetron ini.

Pengukuran sikap menggunakan beberapa skor dengan menggunakan

modifikasi skala Likert (skala sikap). Metode ini merupakan metode pengukuran

sikap seseorang tentang sesuatu objek sikap. Indikator-indikator dari variable

motif terhadap suatu obyek merupakan titik tolak dalam membuat pertanyaan atau

pernyataan yang harus diisi responden. Pilihan jawaban masing-masing

pertanyaan digolongkan dalam empat macam kategori jawaban yaitu “Sangat

Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS), “Netral” (N) “Setuju” (S), “Sangat

Setuju” (SS) (Kriyantono,2006:134).
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Variable sikap pemirsa terhadap tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak di

ANTV dalam penelitian ini akan digolongkan menjadi tiga kategori yaitu positif,

netral dan negative yang ditentukan berdasarkan jumlah skor jawaban masing-

masing responden. Jumlah skor yang menjadi batasan skor untuk lebar interval

tingkat rendah, sedang, dan tinggi menggunakan rumus :

Range : batasan dari tiap tingkatan

Skor tertinggi : perkalian antar nilai tertinggi dengan jumlah item

pertanyaan

Skor terendah : perkalian antara nilai terendah dengan jumlah nilai item

pertanyaan

Jenjang : 3

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh tingkat interval untuk

mengetahui pemirsa dalam menonton Jodoh Wasiat Bapak di ANTV, untuk lebih

jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Range =

Negative = 18-42

Arti negative adalah respon dari responden dalam menonton tayangan

sinetron Jodoh Wasiat Bapak ini tidak mampu mempengaruhi keadaan

mental dan saraf dari episode – episode yang ditayangkan.
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Netral = 43 – 67

Arti netral adalah respon dari responden dalam menonton tayangan

sinetron Jodoh Wasiat Bapak ini adalah tidak berpihak (tidak ikut atau

tidak memilih positif ataupun negative).

Positif = 68-92

Arti positif adalah respon dari responden adalah tinggi dalam menonton

tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak ini mampu mempengaruhi keadaan

mental dan saraf dari episode – episode yang ditayangkan.

Perhitungan interval bersikap adalah sebagai berikut :

1. Aspek kognitif terdapat 6 pertanyaan tentang responden yang menonton

sinetron Jodoh Wasiat Bapak di ANTV.

Aspek Kognitif

Skor negative = 6 – 14

Artinya bahwa responden tidak mengetahui dan memahami informasi yang

disampaiakan dan hal-hal yang berkaitan dengan penayangan sinetron Jodoh

Wasiat Bapak

Skor netral = 15 – 23

Artinya bahwa responden tidak berpendapat tentang sinetron Jodoh Wasiat

Bapak juga cenderung tidak mengalami perubahan
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Skor positif = 24-32

Artinya bahwa responden mengetahui dan memahami pesan-pesan yang

disampaikan dalam sinetron Jodoh Wasiat Bapak dan mengetahui hal-hal yang

berkaitan dengan penayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak

2. Aspek afektif terdapat 6 pertanyaan tentang responden yang menonton

sinetron Jodoh Wasiat Bapak di ANTV

Aspek afektif

= 8

Skor negative = 6 – 14

Artinya bahwa responden merasa tidak kecewa dengan hadirnya sinetron

Jodoh Wasiat Bapak. Mereka juga tidak bersimpati terhadap hadirnya sinetron

Jodoh Wasiat Bapak.

Skor netral = 15 – 23

Artinya bahwa responden hanya melihat dan memiliki yang biasa saja ketika

menonton tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Dan juga tidak terpengaruh

sehingga tidak melakukan perubahan sikap.

Skor positif = 24 – 32

Artinya bahwa sebagian responden di Surabaya menyukai sinetron Jodoh

Wasiat Bapak

3. Aspek konatif terdapat 6 pertanyaan tentang responden yang menonton

sinetron Jodoh Wasiat Bapak di ANTV

Aspek Konatif

=
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Skor negative = 6 – 14

Artinya bahwa responden tidakk mencoba dan mendukung sinetron Jodoh

Wasiat Bapak. Responden tidak berpartisipasi dalam sinetron ini.

Skor netral = 15 – 23

Artinya jika seseorang ingin berhati-hati dalam mengabil sikap tidak

sepenuhnya berpedoman pada tayangan sinetron Jodoh Wasiat Bapak. Tetapi

harus berpedoman sesuai dengan syariah agama.

Skor positif = 24 – 32

Artinya bahwa mereka menganggap bahwa tayangan sinetron Jodoh Wasiat

Bapak banyak memberikan gambaran positif dan hikmah pada setiap pemirsa.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2002:57).

Sedangkan menurut Ridwan (2004:55) mengatakan bahwa ”Populasi adalah

keseluruhan dan karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek

penelitian”.

Populasi dalam penelitian ini adalah pemirsa yang menonton sinetron

Jodoh Wasiat Bapak yang berusia 13 tahun ke atas yang bertempat tinggal di

Surabaya baik laki-laki maupun perempuan menurut data berjumlah 2.206.523

jiwa (BPS Surabaya) yang tersebar di lima wilayah surabaya yaitu Surabaya pusat,
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Surabaya utara, Surabaya selatan, Surabaya timur dan Surabaya barat. Mengambil

responden yang berusia 13 tahun ke atas sesuai dengan segmentasi umur yang

terdapat dalam sinetron Jodoh Wasiat Bapak.

3.2.2 Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari keseluruhan masyarakat

yang bertempat tinggal di kota Surabaya yang berusia 13 tahun ke atas baik laki-

laki maupun perempuan yang melihat tayangna sinetron Jodoh Wasiat Bapak di

ANTV.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive sampling. Orang yang menjadi sampel dalam penelitian ini diseleksi

atas dasar kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Maka sampel

yang akan diteliti adalah :

 Masyarakat Surabaya yang menonton dan tau tentang sinetron Jodoh Wasiat

Bapak minimal 7 kali dalam seminggu

 Selama 30 menit per episode

 Menonton selama bulan November,

 Laki-laki dan perempuan

 Berusia 13 tahun ke atas

Teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan penarikan sampel

yang dilakukan mengingat responden dalam penelitian ini banyak yang tersebar

luas di wilayah tempat tinggal (Kriyantono, 2006:153). Jumlah keseluruhan

populasi dari masyarakat Surabaya berjumlah 2.206.523 jiwa.
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Sehingga jumlah sampel yang akan diambil dengan menggunakan rumus

Yamane (Kriyantono, 2006:160) adalah sebagai berikut:

Keterangan :

n = jumlah sampel yang diperlukan

N = jumlah populasi

d = presisi 10% derajat ketelitian (0,1

(dibulatkan menjadi 100)

Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan,

antara lain :

a) Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden,

diperoleh dari kuesioner yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan berstruktur.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode kuesioner.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang

bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna

(Ridwan, 2004:99).
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b) Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan,

melainkan dikumpulkan melalui sumber-sumber informasi kedua, seperti

perpustakaan, pusat pengolahan data pusat penelitian, dan lain sebagainya.

Data ini digunakan sebagai data penunjang untuk melakukan analisis.

3.4 Teknik Analisi Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi

yang digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara

berdasarkan penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden.

Data yang diperoleh dari hasil kuesioner selanjutnya akan diolah untuk

dideskripsikan, pengolahan data yang diperoleh dari hasil kuesioner terdiri dari :

mengedit, mengkode, dan memasukan data tersebut dalam tabulasi data untuk

selanjutnya dianalisis secara deskriptif setiap pertanyaan yang diajukan.

Data yang didapat dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan

rumus :

Keterangan:

P : Presentase Responden

F : Frekuensi Responden

N : Jumlah Responden

Dengan menggunakan rumus tersebut maka diperoleh apa yang diinginkan

peneliti dengan kategori tertentu. Hasil perhitungan selanjutnya dilampirkan
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dalam tabel yang disebut tabulasi agar mudah diinterpretasikan (Kriyantono,

2006:165-166).


