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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Sifat Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian harus 

didasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional 

berari kegiatan penelitian dilakukan dengan carayan masuk akal dan dapat 

dipahami oleh orang lain. Empiris berarti, cara-cara yang dilakukan itu dapat 

didiamati oleh indera manusia, sehingga orang lain juga dapat mengetahui cara 

apa yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya sistem yang digunakan untuk 

melakukan penelitian itu logis dan dilakukan secara berurutan. 

Pada dasarnya sifat penelitian dibagi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. 

Metode kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama : metode 

tradisional dan metode baru, metode postivistik dan metode postpositivistik, 

metode scientific dan interpretif. 

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah 

digunakan sangat lama sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode yang untuk 

penelitian, dengan kata lain metode kuantitatif bayak digunakan dalam penelitian. 

Metode ini juga disebut medode discovery, karena metode ini dapat ditemukan 

dan dikembangkan berbagai iptek baru. Selain itu metode ini memiliki ciri-ciri 
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yaitu datanya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. 

(Sugiyono, 2011, 7). 

Menurut Kriyantono (2010: 55), riset kuantitatif adalah riset yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data 

atau analisis. Periset lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau 

hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. 

3.2 Paradigma Penelitian 

Sugiyono (2011: 8) menyatakan, filsafat positivisme memandang realitas/ 

gejala/ fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, 

dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan 

pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat 

deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori 

sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui 

pengumpulan data di lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen 

penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan 

statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang 

dirumuskan terbukti atau tidak.  

     Dapat dikatakan, penelitian ini menggunakan paradigma positivisme sesuai 

dengan yang dinyatakan oleh Sugiyono bahwa realitas/ gejala/ fenomena yang 

diamati dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan 

hubungan gejala bersifat sebab akibat.  
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3.3 Metode penelitian 

Ada pun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey. Survey, adalah  metode penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi tertentu untuk memperoleh fakta-fakta atau data-data tentang suatu gejala 

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, alat utama pengumpulan datanya 

menggunakan kuisioner dengan unit analisisnya adalah individu.  

Secara umum, metode survei terdiri atas dua jenis, yaitu dekriptif dan 

eksplanatif (analitik). Survei ekspalanatif dibagi menjadi dua sifat yaitu : 

komparatif dan asosiatif. Survei kompratif bermaksud untuk membuat komprarasi 

(membandingkan) antara variabel yang satu dengan variabel yang sejenis lainnya. 

Sedangkan, survei asosiatif  bermaksud untuk menjelaskan korelasi (hubungan) 

antar variabel. 

Dalam penelitian ini, periset menggunakan metode penelitian survey 

ekplanatif yang bersifat asosiatif. Metode ini digunakan untuk mencari fakta-fakta 

dan data-data untuk menjawab suatu gejala atau fenomena tertentu mengenai 

permasalahan yang diamati, yaitu  keterlibatan tayangan TV program 

Infotainment yaitu Insert dengan gaya hidup konsumtif.  

3.4 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2002: 55) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari, kemudian 
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ditarik suatu kesimpulan. Populasi (kumpulan objek riset) bisa berupa orang, 

organisasi, kata-kata dan kalimat, simbol-simbol non verbal, surat kabar, radio, 

televisi, iklan, dan lainnya. Objek riset ini juga bisa disebut sebagai satuan analisis 

atau unsur-unsur populasi. Populasi dalam penelitian ini remaja (berumur 12-22 

tahun) yang menonton tayangan Insert di Trans TV. Ada pun alasan peneliti 

memilih RT 005 Pangkalan Jati, sebagai populasi karena di lingkungan ini bukan 

cluster atau komplek, di mana hampir perekonomian antar tetangganya sama rata, 

sehingga diharapkan populasi yang diambil ini akan mewakili dari berbagai 

kalangan kelas ekonomi yang ada. Selain itu lokasinya yang strategis dekat 

dengan pusat belanjaan mulai untuk kalangan atas hingga bawah sehingga dapat 

mewakili kelas ekonomi yang beragam di tempat terebut. 

Tabel 3.1  

Tempat belanja di sekitar RT 005, Pangkalan Jati 

Tempat Jarak Tempuh Waktu Tempuh

Cinere Mall 10 km 2 menit

Pasar Segar Cinere 15 km 10 menit

Cinere Square 15 km 10 menit

Cahaya Swalayan 20 km 12 menit

Cilandak Mall 23 km 16 menit

Pejaten Village 35 km 20 menit

Aneka Buana Swalayan 15 km 8 menit

Cilandak Town Square 20 km 10 menit
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Tabel 3.1  

Tempat belanja di sekitar Rt 005, Pangkalan Jati 

Tempat Jarak Tempuh Waktu Tempuh

Point Square 35 km 15 menit

Carrefour Lebak Bulus 35 km 16 menit

Pondok Indah Mall 40 km 20 menit

Gandaria City 45 km 23 menit
 

Sumber : Berbagai Sumber 

Ditinjau dari banyaknya anggota populasi, penelitian ini memiliki populasi 

terbatas (terhingga), sedangkan dilihat dari sifatnya, heterogen  (beraneka ragam). 

Sedangkan sampel yang digunakan adalah total sampling atau menggunakan 

seluruh anggota populasinya. Total sampling dapat disebut juga sampling jenuh. 

Menurut Sugiyono (2011:85) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang , atau peneliian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus.  Menurut Husaini (2006:181) penggunaan sampel total (total 

sampling)berlaku jika jumlah anggota relatif kecil.  Adapun jumlah populasi 

adalah 79 yang terdiri dari 36 remaja pria dan sisanya 63 remaja perempuan. 

Karena menggunakan total sampling maka tidak dibutuhkan rumusan untuk 

menetukan jumlah sample. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan diolah langsung dari sumbernya 

(Muhidin,2007:17). Dalam penelitian ini data primernya adalah remaja di Rt 005 

Pangkalan Jati. Adapun teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data 

adalah melalui wawancara. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan 

memberi angket pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2011: 142). Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertutup maupun terbuka, dapat diberikan langsung kepada responden 

secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. 

3.5.2 Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dalam bentuk yang sudah jadi. 

Data sekunder merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan pihak lain yang 

berhubungan dengan penelitian yang diteliti (Muhidin, 2007:17). Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh dari refrensi-refrensi buku, jurnal-jurnal 

komunikasi, artikel internet yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini. 

3.6 Operasional Variabel 

Penelitian ini memiliki dua variabel, yakni terpaan tayangan insert 

sebagaivariabel bebasnya dan gaya hidup konsumtif sebagai variabel terikatnya. 
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Variabel-variabel ini kemudian dipecah ke beberapa dimensi kemudia diperjelas 

melalui indikatornya. 

Variabel terpaan tayangan dibagi menjadi tiga dimensi sebagai berikut : 

1. Frekuensi menonton, merupakan seberapa banyak khalayak menonton 

tayangan televisi infotaintment Insert dalam retan waktu yang telah 

ditentukan 

2. Intensitas, merupakan keadaan tingkat perhatian atau ketertarikan atau 

ukuran intens khalayak ketika menonton Insert, hal ini dapat dilihat dari 

bagaimana pola menonton objek yak diteliti. 

3. Durasi, merupakan jumlah waktu yang dihabiskan khalayak untuk 

mengakses informasi tayangan insert. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peniruan gaya hidup 

selebriti. Variabel dependen ini bertujuan untuk mengukur terpaan-terpaan yang 

diberikan oleh Insert, apakah penonton dapat terpengaruh dengan apa yang 

diinformasikan atau tidak.  

Variabel ini bertolak kepada teori pembelajaran sosial yang mengacu pada 

empat tahapyaitu perhatian (attentional process), mengingat (retention process), 

reproduksi motorik (motor reproduction process), dan motivasi (motivational 

process). Dalam penelitian ini, keempat tahap tersebut dimodifikasi dengan proses 

penggabungan beberapa tahap hingga dibagi menjadi tiga dimensi yang berbeda : 
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perhatian terhadap tayangan insert, keinginan untuk meniru atau mengimitasi 

selebriti, dan melakukan imitasi. 

Tabel 3.2  

Tabel Dimensi dan Indikator 

Variabel Dimensi Indikator 

Pengaruh 

Terpaan 

Tayangan 

Insert 

Frekuensi  Seberapa sering menonton tayangan 

Insert dalam seminggu 

 Seberapa sering menonton tayangan 

Insert dalam sehari 

Intensitas  Tingkat seseorang memusatkan perhatian 

pada tayangan Insert 

 Tingkat kesadaran seseorang dalam 

menyaksikan tayangan Insert 

Durasi  Seberapa banyak waktu yang 

dihabiskan untuk menonton insert 

dalam sehari 

 Seberapa banyak waktu yang dihabiskan 

untuk menonton Insert dalam sepekan 

Peniruan Gaya 

Hidup 

Selebritis 

Perhatian 

terhadap 

tayangan Insert 

 Penting atau tidaknya :  

- Gaya berbusana host 

- Gaya berbusana selebriti 

- Barang yang dipasarkan selebriti 

- Melakukan pesta secara mewah 

- Memiliki kendaraan mewah 

- Meluangkan waktu secara rutin ke 

salon 

- Menghabiskan waktu berlibur di 

luar negri. 

 Ada atau tidaknya perhatian : 

- Wardobe yang digunakan host 

- Wardobe yang digunakan 
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selebriti 

- Tempat berlibur selebritis 

- Merek kendaraan yang 

digunakan selebriti 

- Merek barang atau jasa yang 

‘direkomendasikan’ selebriti 

 Melakukan 

imitasi 

Membeli : 

- pakaian yang pernah dikenakan oleh 

host 

- pakaian yang pernah dikenakan oleh 

selebriti 

- kendaraan yang dimiliki oleh salah satu 

selebriti yang pernah diliput 

- berkunjung ke tempat wisata yang 

pernah diliput Insert 

- membeli barang atau jasa yang 

“direkomendasikan” oleh selebriti. 

 

 

Sumber :Berbagai Sumber 
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3.7 Teknik Pengukuran Data 

Dalam riset komunikasi dikenal empat jenis skala pengukuran, yaitu: skala 

nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio (Sugiyono, 2012: 93). Skala 

rasio adalah skala yang mempunya nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang 

sama. Misalnya, umur manusia (0,1,2,3 tahun, dst), berat badan, tinggi badan, dan 

lainnya. Masing-masing skala dapat menggunakan beberapa tipe atau pendekatan 

skala. Penelitian ini menggunakan skala rasio tipe skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu 

objek sikap. Objek sikap ini biasanya telah ditentukan secara spesifik dan 

sistematik oleh periset. Indikator-indikator dari variabel sikap terhadap suatu 

obyek merupakan titik tolak dalam membuat pertanyaan atau pernyataan yang 

harus diisi responden. Setiap pertanyaan  dan pernyataan tersebut dihubungkan 

dengan jawaban yang berupa dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan 

dengan kata-kata : sangat setuju (SS); setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS) 

dan sangat tidak setuju (STS) (Sugiyono, 2012: 93). 

Dalam beberapa riset, skala likert dapat digunakan dengan meniadakan 

jawaban ragu-ragu (undecided). Alasannya karena kategori ragu-ragu memiliki 

makna ganda, yaitu bisa diartikan belum bisa memberikan jawaban, netral, dan 

ragu-ragu. Disediakannya jawaban di tengah-tengah juga mengakibatkan 

responden akan cenderung memilih jawaban di tengah-tengan terutama bagi 

responden yang ragu-ragu akan memilih jawaban yang mana. Selain itu, 

responden memilih jawaban untuk amannya saja. Namun, dengan menghilangkan 
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penyediaan jawaban yang di tengah-tengah akan menghilangkan banyaknya data 

dalam riset. Sehingga peneliti memutuskan untuk tetap menyediakan jawaban di 

tengan-tengah, yaitu ragu-ragu atau R. 

Tabel 3.3 

Skala Likert 

Pilhan 

Jawaban 
Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

R Ragu-ragu 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Sugiyono, 2012:93-94 

3.8 Uji Validitas dan Realibitas 

Instrumen-instrumen dalam kuesioner yang terdapat pada setiap variabel 

dalam penelitian ini akan diukur tingkat validitas dan reliabilitasnya. Pengukuran 

ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang telah disusun akan benar-

benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Validitas 

menunjukan kinerja kuesioner dalam mengukur setiap instrumen kuesioner. 

Sedangkan reliabilitas akan menunjukan bahwa kuesioner tersebut konsisten bila 

akan digunakan untuk mengukur gejala yang sama. 

Validitas adalah ukuran yang menunjukan sejauh mana instrumen pengukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Validitas juga dapat diartikan sebagai 
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kesesuaian antara definisi konseptual dengan definisi operasional. Semakin dekat 

definisi operasional dengan definisi konseptual, maka validitas ukur tersebut 

semakin tinggi. 

Uji validitas atau kesahihan digunakan untuk mengetahui seberapa tepat 

suatu alat ukur mampu melakukan fungsi. Pada penelitian ini alat ukur yang 

digunakan dalam pengujian validitas yaitu dengan menggunakan alat bantu 

software SPSS 21.0. 

Uji validitas dan realibilitas dilakukan untuk menguji kelayakan 

pertanyaan pada kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan n = 79 dan alpha sebesar 0,05. Pertanyaan dalam kuesioner 

dikatakan valid dan layak untuk digunakan untuk analisis variabel jika nilai 

“Corrected Item-Total Correlation”  (r hitung) lebih besar dari 0,220 (r tabel)  

(Sugiyono,2012: 33).  

Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu 

instrumen dikatan reliable jika pengukuran instrumen tersebut konsisten, cermat, 

dan akurat. Rumus yang digunakan untuk menguji reabilitas instrumen dalam 

penelitian ini adalah rumus koefisien Alpha Cronbach (Arikunto dalam Muhidin 

dan Abdurahman, 2007: 37) 

Pengambilan uji reabilitas menurut Uma Sekaran (dalam Priyatno, 2013: 

30) adalah sebagai berikut 

1. Cronbach’s alpha < 0,6 dikatakan mempuanyai realibilitas yang 

buruk 
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2. Cronbach’s alpha 0,6- 0,79 dikatakan mempunyai realibitas yang 

diterima 

3. Cronbach’s alpha >0,8 dikatan mempunyai realibilitas yang baik. 

Pernyataan ini didukung oleh Nunnally (dalam Priyatno, 2013: 30) penelitian 

dikatakan mempunyai nilai realibilitas yang realiabel jika nilai realibilitas  

tersebut >0,600. 

Adapun uji validitas dan realibilitas terhadap penelitian ini, sebagai berikut:  

Variabel X (Tayangan Insert) 

Uji Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

dengan output sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Validitas Variabel X 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation (r 

hitung) 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

p01 26.8228 14.327 .632 .622 

p02 26.9747 13.384 .679 .603 

p03 26.5316 17.457 .191 .701 

p04 26.8228 14.609 .582 .632 

p05 26.9620 13.447 .690 .602 

p06 26.3797 16.931 .103 .734 

p07 26.9241 13.353 .720 .596 

p08 26.9873 21.525 -.379 .809 

p09 26.2025 15.523 .494 .652 

Sumber: Data Primer 

Berdasarkan tabel output SPSS didapatkan bahwa dari 9 pertanyaan untuk 

Variabel Tayangan Insert (X) terdapat tiga pertanyaan yang memiliki nilai 
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“Corrected Item-Total Correlation” kurang dari 0.220, sehingga tidak layak untuk 

digunakan yaitu p03, p06, dan p08. Pertanyaan yang tidak layak ini harus 

dikeluarkan dari analisis dan selanjutnya diuji kembali validitas dan 

reliabilitasnya. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas setelah p03, p06, dan p08 dibuang adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.5 

Validitas Variabel X Setelah Item Tidak Valid Dihapus 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

p01 16.4937 13.125 .802 .878 

P02 16.6456 12.411 .799 .877 

p04 16.4937 13.176 .792 .879 

p05 16.6329 12.517 .805 .876 

p07 16.5949 12.244 .871 .865 

p09 15.8734 15.958 .359 .933 

Sumber: Data Primer 

 

 

Tabel 3.6 

Uji Validitas Variabel X 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.904 6 

Sumber: Data Primer 

 

Berdasarkan tabel output SPSS (Item-Total Statistics) didapatkan bahwa 6 

pertanyaan tersisa untuk Variabel Tayangan Insert (X) memiliki nilai “Corrected 
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Item-Total Correlation” lebih dari 0.2, sehingga layak untuk digunakan dalam 

analisis variabel. Dan berdasarkan uji realibilitas didapatkan nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0.904 yang berarti kuesioner sudah reliabel. Maka untuk analisis 

selanjutnya, variabel X hanya didasarkan pada 6 pertanyaan yang valid, 

sedangkan yang tidak valid tidak digunakan untuk analisis selanjutnya. 

Variabel Y (Peniruan Gaya Hidup Selebriti) 

Tabel 3.7 

Validitas Variabel Y 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

p10 50.1899 63.028 .366 .839 

p11 50.4430 70.224 -.134 .866 

p12 50.1772 68.148 .012 .854 

p13 50.4051 57.013 .685 .820 

p14 49.8481 63.413 .305 .842 

p15 50.0253 58.333 .613 .825 

p16 50.2278 57.794 .668 .822 

p17 50.3165 62.296 .473 .834 

p18 50.3671 56.928 .742 .817 

p19 50.4051 57.013 .685 .820 

p20 50.0380 62.704 .406 .837 

p21 50.0253 58.333 .613 .825 

p22 49.9494 63.100 .346 .840 

p23 50.0253 58.333 .613 .825 

p24 50.2152 57.940 .676 .821 

p25 50.1266 65.471 .246 .843 

Sumber: Data Primer 

Uji Validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan aplikasi 

SPSS dengan output seperti di atas. Berdasarkan tabel output SPSS didapatkan 

bahwa dari 16 pertanyaan untuk Variabel Peniruan Gaya Hidup Selebriti  (Y) 
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terdapat dua pertanyaan yang memiliki nilai “Corrected Item-Total Correlation” 

kurang dari 0.220, sehingga tidak layak untuk digunakan yaitu pernyataan 11 

(p11) dan pernyataan 12 (p12). Pertanyaan yang tidak layak ini harus dikeluarkan 

dari analisis dan selanjutnya diuji kembali validitas dan reliabilitasnya. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas setelah p11 dan p12 dibuang adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Validitas Variabel Y Setelah Item Tidak Valid Dihapus 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

p10 43.7722 62.691 .390 .876 

p13 43.9873 56.987 .686 .862 

p14 43.4304 63.274 .314 .880 

p15 43.6076 57.985 .637 .864 

p16 43.8101 57.592 .682 .862 

p17 43.8987 62.656 .443 .874 

p18 43.9494 57.331 .712 .861 

p19 43.9873 56.987 .686 .862 

p20 43.6203 62.572 .415 .875 

p21 43.6076 57.985 .637 .864 

p22 43.5316 63.175 .340 .879 

p23 43.6076 57.985 .637 .864 

p24 43.7975 57.805 .686 .862 

p25 43.7089 65.312 .259 .881 

Sumber: Data Primer 
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Tabel 3.9 

Uji Validitas Variabel Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.878 14 

Sumber: Data Primer 

 

Berdasarkan tabel output SPSS (Item-Total Statistics) didapatkan bahwa 

14 pertanyaan tersisa untuk Variabel Konsumtif (Y) memiliki nilai “Corrected 

Item-Total Correlation” lebih dari 0.220, sehingga layak untuk digunakan dalam 

analisis variabel. Dan berdasarkan uji realibilitas didapatkan nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0.878 yang berarti kuesioner sudah reliabel. Maka untuk analisis 

selanjutnya, variabel Y hanya didasarkan pada 14 pertanyaan yang valid, 

sedangkan yang tidak valid tidak digunakan untuk analisis selanjutnya. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data kuantitatif dikenal dua macam statistik, yaitu statistik 

dekriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan pada riset 

deskriptif, yang berupaya menggambarkan gejala atau fenomena dari satu variabel 

ke variabel lainnya tanpa menjelaskan hubungan-hubungan yang ada antar 

variabel terkait. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa, 

perilaku atau objek tertentu lainnya. Teknik-teknik yang termaksud kategori 

Statistik Deskriptif yang sering digunakan antara lain : tabel (distribusi), 

frekuensi, tendensi sentral dan standar deviasi.  
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Sedangkan statistik inferensial digunakan pada riset eksplanatif, yaitu riset 

yang bertujuan menjelaskan hubungan antar dua variabel atau lebih. Penggunaan 

teknik ini lebih rumit bila dibandingkan dengan deskriptif. Penggunaan teknik 

statistik ini dapat dibedakan menjadi dua, penelitian eksplanatif yang asosiatif dan  

eksplanatif yang komperatif. Sugiyono (2011: 149) menyatakan, statistik 

inferensial terdapat statistik parametris dan nonparametris. Statistik parametris 

digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji 

ukuran populasi melalui data sampel. Statistik nonparametris tidak menguji 

parameter populasi, tapi menguji distribusi. Statistik parametris kebanyakan 

digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio, sedangkan statistik 

nonparametris kebanyakan digunakan untuk menganalisa data nominal, ordinal. 

Penelitian ini menggunakan statistik parametris yang menguji hipotesis 

asosiatif menggunakan rumus Pearson’s Correlation (Product Moment) dalam 

analisis hubungan untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel yang satu 

dengan variabel lainnya 

 Pada dasar analisis data penelitian ini menggunakan program software  

yang memang sudah lazim digunakan dalam penelitian lainnya yaitu SPSS. Ada 

pun SPSS yang digunakan versi 21.0 for windows. 
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