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     BAB III 

  METODOLOGI 

 

3.1 Sifat Penelitian  

 Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan ataupun 

menjelaskan suatu naskah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan 

demikian penelitian kuantitatif tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau 

analisis. Penelitian lebih mementingkan aspek keleluasaan data sehingga data atau 

hasil riset dianggap representasi dari seluruh populasi (Kriyantono, 2010:55). 

 Menurut Rubin, Palmgreen & Sypher (1994), metode kuantitatif ini 

menuntut peneliti melakukan pengamatan yang dapat dikuantifikasi (dapat diubah 

menjadi angka) dan  kemundian menganilsis angka-angka tersebut. Lindolf dan 

taylor (2002) menyebutkan metode ini dianggap lebih tepat untuk peneliti yang 

memiliki pandagan positivistic atau empiris (Tunner, 2008: 77). 

 Penulis juga harus menjaga sifat objektif maka dalam anlisis data periset 

tidak boleh mengikut sertakan analisis dan interpretasi yang bersifat subjektif 

(Kriyantono, 2010:56). Oleh karena itu, dalam peneliti membuat jarak dengan 

objek dan realitas yang diteliti. 

 Jenis  penelitian ini adalah merupakan  penelitian adalah deskriptif. Pada 

jenis penelitian ini periset diharapkan bisa mengemukakan konseptualisasi ang 

lebih jelas dan telah memiliki definisi konseptual dari gejala yang akan  diriset 

(yang sekaligus memperlihakan dimensi- dimensi atau sub dimensi dari 
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konsep/gejala permasalahan yang akan diteliti). Definisi konseptual ini  diperoleh 

setelah periset membuat kerangka konsep  atau landasan teori. Dan dalam riset 

deskriptif  yang diriset itu bersifat tunggal, karena tidak ada upaya untuk mencari 

analisis hubungan antar konsep (Kriyantono 2010:83). 

 Dalam penelitian ini, yang menjadi variable adalah  motif menonton 

tayangan Dog Whisperer dan 101(gratification sought), kepuasan  yang di dapat 

setalah menonton Dog whisperer dan Dog 101 (gratification obtained).    

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei . metode survey 

adalah metode riset yang menggunakan kuisioner sebagai instrument  

pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi  tentang 

sejumblah responden yang diangap mewakili populasi tertentu. Dalam survei. 

 Dalam survey proses  pengumpulan dan analisis  melalui kuisioner sebagai 

instrumen utama untuk mendapatkan informasi dari sejumblah responden yang 

diasumsikan  mewakili populasi secara spesifik (Kriyantono, 2010:59). Kuisoner 

ini di gunakan untuk mengukur tingkat kepuasan Dog lovers Poris dalam 

menonton tayangan Dog whisperer dan Dog 101. 

 

3.3 Populasi   

 Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang 

dapat berupa manusia, hewan, tumbuh- tumbuhan, udara, nilai, nilai, peristiwa, 
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sikap hidup dan sebagainya sehingga obyek-obyek ini dapat menjadi sumber data 

penelitian (Burhan Bungin, 2005:99) 

 Populasi dalam penelitian ini adalah komunitas dog lovers Poris  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis diketahui informasi dari 

komunitas terdapat 64 anggota komunitas.  

 

3.4  Teknik Penarikan Sampel  

 Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling . 

dalam teknik nin pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan dengan 

menayeleksi atas dasar criteria-kriteria terntentu yang dibuat priset berdasarkan 

tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan 

kriteria tersebut tidak dijadikan sampel adalah (Kriyantono, 2010:158).    

 Sampel merupakan keseluruhan objek atau fenomena yag akan 

diamati(Kriyantono, 2006:149). Yang menjadi sampel untuk penelitian ini adalah 

54 orang di dalam komunitas Dog lover Poris. Adapun alasan peneliti mengambil 

sampel  yang kita gunakan sebagai objek adalah karena penulis  sudah melakukan 

survei awal dengan bertanya kepada tiap anggota kelompok dalam komunitas dog 

lovers poris  dan memastikan beberapa orang yang dijadikan sampel  adalah 

anggota komunitas atau individu yang  pasti mengetahui  dan menonton acara 

Dog whisperer dan Dog 101. Bukan yang hanya menonton salah satu acara saja 

tetapi pasti menonton ke dua acara tersebut.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penlitian pada dasarnya menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpul data pokok dalam survei. Metodologi pengumpulan data 

yang digunakan adalah kuisioner (angket). Tujuannya untuk mencari informasi 

yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir 

apabila responden tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan kenyataan 

dalam daftar pengisian pernyataan (Kriyantono, 2010:65). 

 Kuisioner tersebut berisi peryataan  untuk masing- masing variabel yaitu 

motif apakah yang diinginkan para anggota komuntas Dog lovers Poris  dalam 

menonton Dog Whisperer dan Dog 101 (GS) dan kepuasan apa yang diperoleh 

setalah menonton acara Dog Whisperer dan Dog 101 (GO). Sumber datanya 

adalah hasil dari kuisioner yang diisi oleh responden yang merupakan bagian dari 

anggota komunitas Dog lover Poris Khususnya yang menonton acara Dog 

Whisperer dan Dog 101. 

 Alat ukur yang digunakan dalam pengukuran kuisioner adalah pengukuran 

skala likert. Skala likert masing- masing dibagi kedalam lima buah  skala yaitu: 

Sangat Setuju, Setuju, Tidak Tahu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju untuk 

mengukur motif apa yang di dapat komunitas Dog lovers poris dalam menonton 

tayangan Dog lovers Poris  dan Dog 101( Gratification sought), Sangat Setuju, 

Setuju, Tidak Tahu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju untuk mengukur 

kepuasaan apa yang di dapat setelah menonton Dog Whisperer dan  Dog101. 

 skala likert digunakan untuk mengukur objek sikap. Objek sikap ini 

biasanya telah ditentukan secara spesifik  dan sistematik oleh peneliti. Indikator- 
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indikator dari variabel  sikap terhadap suatu objek merupakan titik tolak daalam 

membuat peryataan atau pertanyaan yang harus diisi responden (Kriyantono 2010: 

138).” 

 Jenis kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup dimana 

responden telah di berikan jawaban yang menurutnya sesuai dengan realitas yang 

dialaminya, dangen member tanda silang dan centang (Kriyantono, 2006:94). 

 Setalah kuisioner selesai diisi oleh responden, peneliti mengmpulkan 

kuisioner tersebut dengan melakukan proses pemeriksaaan dan seleksi apakah 

kuisioner tersebut telah diisi dengan benar oleh responden. Hasil dari 

pengumpulan data denan menggunakan kuisioner ini kemudian diolah dengan 

menggunakan SPSS. 

  

3.6 Operasionalisasi Konsep 

 Motif yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu  motif informasi 

dan motif identitas pribadi. Alasan peneliti menggunakan motif ini adalah ke 2 

acara tersebut adalah tayangan yang memberikan informasi tentang dunia 

binatang anjing  dan acara ini menampilkan  tokoh” atau ahli dan  mampu 

menyelesaikan permasalahan anjing seperti hadirnya Cesar Milan dalam acara 

Dog whisperer sebab itu peneliti ingin melihat apakah informasi  yang diberikan 

ini memuaskan dan sosok ahli yang dihadirkan mampu menjadi penutan dan Dog 

lovers poris menemukan sosok yang menjadi panutan dalam menangani masalah 

binatang khususnya dalam menangani anjing. Alasan mengapa peneliti tidak 

mengambil motif lain dalam penelitian ini adalah karena peneliti melihat bahwa 

Pebedaan Tingkat..., Steven Irawan Santoso, FIKOM UMN, 2014



34 
 

pada acara ini Dog whisperer dan dog 101 adalah acara yang memang berfokus 

dalam hal informasi terutama informasi tentang dunia anjing. 

 Konsep kepuasan dalam menonton acara Dog Whisperer dan Dog 101 di 

tv kabel terbagi menjadi 2  Gratification sought dan kepuasan yang dieproleh atau 

yang sering disebut Gratification Obtained kepuasan terhadap tayangan Dog 

Whisperer dan Dog 101 diukur berdasarkan kesenjangan (dispcrepency) antara 

Gratification Sought dan Gratification Obtained.  Semakin besar dispcrepency 

semakin tidak memuaskan media itu.  

 Gratification Sought merupakan kepuasan yang dicari atau diinginkan 

individu ketika mengkonsumsi  satu jenis media tertentu, dengan kata lain konsep 

ini menjelaskan bahwa motif individu dalam menggunakan sebuah mediatertentu  

dengan kata lain pengguna memili  atau tidak suatu media ditentukan oleh sebab-

sebab tertentu, yaitu didasari motif yang didasari motif pemenuhan sejumblah 

ebutuha  yang ingin dipenuhi 

 Dalam penelitian ini kategori motif menonton acara Dog Whisperer dan 

Dog 101, yang dijadikan acuan adalah kategori motif pengkonsumsian media 

menurut McQuail. Kategori motif dalam penelitian ini dikategorikan sebagai 

berikut: 

1. Motif untuk mengetahui  informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

berbagai komunitas anjing. 

2. Motif untuk mengetahui  informasi untuk mengetahui anjing  yang cocok 

untuk dipelihara oleh setiap orang yang mau memelihara dan membeli anjing. 

Pebedaan Tingkat..., Steven Irawan Santoso, FIKOM UMN, 2014



35 
 

3. Motif ntuk mengetahui informasi tentang karakter-karakter setiap anjing ras 

yang ada. 

4. Motif untuk mengetahui informasi tentang informasi berbagai cara grooming 

anjing. 

5. Motif  untuk mengetahui informasi jenis makanan yang benar dan bagus untuk 

nutrisi dan kesehatan bagi anjing. 

6. Motif untuk mengetahui informasi untuk mengetahui cara berternak anjing. 

7. Motif untuk mengetahui informasi cara menghandle  setiap permasalahan 

anjing 

8. Motif untuk mengetahui informasi bagaimana menjadi pemilik anjing yang 

baik dan benar 

9. untuk mencari sosok Dog lover yang menjadi panutan  

10. ingin menjadi pecinta anjing yang baik 

 

 Gratification obtained adalah sejumlah kepuasan nyata yang diperoleh 

individu atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu setelah individu 

menggunakan media, yang dimaksud dengan Gratification obtained (kepuasaan 

tertentu) dalam penelitian ini adalah sejumblah kebutuhan yang dapat dipenuhi 

setalah menonton acara Dog Whisperer dan Dog 101 di tv kabel. Kepuasaan ini 

diukur berdasarkan terpenuhinya motif awal (Gratification Sought) yang 

mendasari individu dalam menonton acara tertentu. 

 Kategori kepuasaan yang diperoleh dalam penelitian ini  dikategorikan 

sebagai berikut; 
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1. kepuasan mengenai informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 

komunitas anjing. 

2. Kepuasan  untuk mengetahui  informasi untuk mengetahui anjing  yang cocok 

untuk dipelihara oleh setiap oran yang mau memelihara dan membeli anjing. 

3. kepuasan untuk mengetahui informasi tentang karakter- karakter setiap anjing 

ras yang ada. 

4. Kepuasan untuk mengetahui informasi tentang informasi berbagai cara 

grooming anjing. 

5. Kepuasan untuk mengetahui informasi jenis makanan yang benar dan bagus 

untuk nutrisi dan kesehatan bagi anjing. 

6. Kepuasan untuk mengetahui informasi untuk mengetahui cara berternak 

anjing. 

7. Kepuasan untuk mengetahui informasi cara menghandle setiap permasalahan 

anjing 

8. Kepuasan  untuk mengetahui informasi bagaimana menjadi pemilik anjing 

yang baik dan benar.  

9. Setelah menonton menemukan sosok Dog lovers yang menjadi panutan  

10. Setelah menonton merasa menjadi pecinta anjing yang baik  
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Konsep Penggunaan Media 

  

Variabel Dimensi Indikator Skala 
Motif Dog 
lover poris 
menonton 
acara Dog 
whisperer dan 
Dog 101 

Motif 
informasi 

 mencari informasi kegiatan- kegiatan yang 
dilakukan oleh berbagai komunitas anjing. 

 Mencari   infrmasi anjing  yang cocok untuk 
dipelihara oleh setiap oran yang mau memelihara 
dan membeli anjing. 

 Mencari  informasi tentang karakter- karakter setiap 
anjing ras yang ada. 

 Mencari  informasi tentang berbagai cara grooming 
anjing. 

 Mencari  informasi  jenis makanan yang benar dan 
bagus untuk nutrisi dan kesehatan bagi anjing. 

 Mencari  informasi cara berternak anjing. 
 Mencari informasi cara menghandle setiap 

permasalahan anjing 
 Mencari informasi bagaimana menjadi pemilik 

anjing yang baik dan benar 

Likert 

 Motif identitas 
pribadi  

 Ingin mencari sosok Dog lovers yang menjadi 
panutan 

 ingin mencari  pecinta anjing yang baik  

Likert 

Kepuasan 
setelah  Dog 
lover poris 
menonton 
acara Dog 
whisperer dan 
Dog 101 

Kepuasan 
Informasi 

 Setelah menonton   memperoleh informasi   
kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh berbagai 
komunitas anjing. 

 Setelah menonton memperoleh   informasi untuk  
yang cocok untuk dipelihara oleh setiap orang yang 
mau memelihara dan membeli anjing. 

 Setelah menonton   memperoleh informasi tentang 
karakter- karakter setiap anjing ras yang ada. 

 Setelah menonton   memperoleh informasi tentang 
informasi berbagai cara grooming anjing. 

 Setelah menonton   memperoleh informasi jenis 
makanan yang benar dan bagus untuk nutrisi dan 
kesehatan bagi anjing. 

 Setelah menonton   memperoleh informasi untuk 
mengetahui cara berternak anjing. 

 Setelah menonton   memperoleh informasi cara 
menghandle  setiap permasalahan anjing. 

 Setelah menonton   memperoleh  informasi 
bagaimana menjadi pemilik anjing yang baik dan 
benar. 

Likert 

 
 

Kepuasan 
identitas 
pribadi 

 Setelah menonton  menemukan sosok Dog lovers 
yang menjadi panutan  

 Setelah menonton merasa menjadi pecinta anjing 
yang baik 

 
Likert 
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3.7 Teknik Pengukuran Data 

3.7.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2010,172) Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan 

untuk mengetahui sah atau valid tidak suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkap sesuatu yang akan 

diukur oleh kuisioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara r hitung dan r table, untuk mencari nilai r table dapat 

dilihat dari df dengan niai signifikansinya, dimana rumusnya menurut Hair 

(2006,197) adalah 

df= n-(k+1) 

n= jumlah sampel 

k= jumlah variabel independen 

 

 Pengujian validitas dilakukan melalui analisis faktor terhadap instrumen 

yang mengkorelasikan item korelasi dengan skor total. Dalam pengujian ini 

sebuah item korelasi dikatakan mempunyai hubungan validitas yang tinggi, jika 

terdapat kesejajaran antara korelasi terhadap skor total item. Keputusan dari 

hubungan tersebut yang dapat dikatakan valid yaitu bila: 

1. Jika r hitung positif dan r hitung > r table, maka butir pertanyaan tersebut 

valid. 
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2. Jika r hitung tidak positif dan r hitung < r table, maka butir atau pertanyaan 

tersebut tidak valid.  

 

3.7.2 Uji Reabilitas 

Menurut Sugiyono (2010,172) reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, maka akan 

menghasilkan data yang sama. Uji reabilitas digunakan  untuk menguji sejauh 

mana pengukuran dari suatu pengujian yang dilakukan tetap memiliki hasil yang 

sama meskipun dilakukan secara berulang-ulang terhadap subjek dan dalam 

kondisi yang sama. 

Pengukuran uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik Cronbach Alpha (α) dengan bantuan SPSS versi 21.0. Variabel dikatakan 

reliabel apabila memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0.60 (Sekaran dan 

Bougie, 2010: 325). 

 

3.8 Teknik Analisis Data       

  Untuk mengukurnya pemberian Skor dilakukan dengan menggunakan Skala 

Likert merupakan skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan 

seseorang terhadap serangkaian pernyataan berkaitan dengan keyakinan atau 

perilaku mengenai suatu objek tertentu. Dengan skala Likert, komponen yang 

dapat terukur dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrument yang 

dapat berupa pernyataan kemudian dijawab oleh responden. 
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a. Sangat Setuju  (SS)  mendapatkan skor 5 

b. Setuju(S)    mendapatkan skor 4 

c. Tidak Tahu (TT)   mendapatkan skor 3 

d. Tidak Setuju (TS)   mendapatkan skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju  (STS) mendapatkan skor 1    

 

 Indikator kesenjangan kepuasan (discrepancy gratifications) atau tidak  adalah 

sebagai berikut : 

1. Jika mean skor (rata-rata skor) GS lebih besar dari mean skor GO (mean skor 

GS > mean skor GO), maka terjadi kesenjangan kepuasan, karena kebutuhan 

yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. 

Media tidak memuaskan khalayaknya. 

 

2. Jika mean skor GS sama dengan mean skor GO (GS = GO), maka tidak terjadi 

kesenjangan kepuasan, karena jumlah kebutuhan yang diinginkan semuanya 

terpenuhi. 

3. Jika mean skor (rata-rata skor) GS lebih kecil dari mean skor GO (GS <GO), 

maka terjadi kesenjangan kepuasan, karena kebutuhan yang diperoleh lebih 

banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan kata lain 

media tersebut memuaskan khalayaknya 

4. Semakin besar kesenjangan mean skor yang terjadi  maka makin tidak 

memuaskan  media tersebut  bagi khalayaknya sebaliknya semakin kecil 
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kesenjangan mean skor yang terjadi maka makin memuaskan  media tersebut 

bagi khalayaknya (Kriyantono, 2010:215-219) 

 

3.9 Hipotesis 

  Hipotesis adalah yang menjadi sebuah hubungan yang diperkirakan secara 

logis di antara dua atau lebih variable yang diungkapkan dalam pertanyaan yang 

dapat diuji. Hipotesis digunakan untuk membantu peneliti dalam menjalankan 

penelitian. Hipotesis juga dapat mengarahkan peneliti agar jalannya penelitian 

tetap sesuai dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Dan Hipotesis 

penelitian sementara yang dapat disimpulkan adalah  

A. “Terdapat  kepuasaan  yang di yang diperoleh dalam menonton acara Dog 

Whisperer dan Dog101 di TV kabel.” 

B. “Terdapat perbedaan tingkat kepuasaan  yang di yang diperoleh dalam 

menonton acara Dog Whisperer dan Dog 101 di TV kabel.” 
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