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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sifat Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Kriyantono 

(2006:69), jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Periset sudah 

mempunyai konsep (biasanya konsep) dan kerangka konseptual. Riset ini untuk 

menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan 

antarvariabel. Misalnya pada riset “opini pembaca surat kabar” (Kriyantono, 2006: 

69). Jenis penelitian tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

khalayak terhadap isu politik di lingkungan DPR dalam komik Panji Koming tahun 

2011, dengan menggunakan teori Stimulus – Organism – Respons.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metodologi kuantitatif. 

Kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah 

yang hasilnya dapat digeneralisasikan (Kriyantono, 2006:55). Metodologi ini 
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mempunyai prinsip objectivist. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat keteraturan 

atau hukum-hukum yang dapat digeneralisasikan dalam fenomena sosial. Oleh karena 

itu, penelitian ini mensyaratkan bahwa penulis harus membuat jarak dengan objek 

dan realitas yang diteliti. Penelitian yang bersifat subjektif, atau yang mengandung 

bias pribadi penulis hendaknya dipisahkan dari teuan penelitian (Wimmer & 

Dominick, dalam Kriyantno, 2006). 

 Penelitian ini menggunakan metode survei. Survei adalah metode riset dengan 

menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Metode survei 

dilakukan untuk memperoleh data primer. 

 Metode survei ini dilakukan dengan cara menyebar kuesioner (Singarimbun 

dalam Kriyantono, 2006). Umumnya pengertian survei dibatasi pada dimana 

informasi tersebut dikumpulkan dari sebagian populasi yang kemudian diambil 

samplenya untuk mewakili populasi tersebut (Singarimbun, 1989:8). Kuesioner 

digunakan sebagai alat pengumpulan data dari sampel sebuah populasi. 

Tujuan survei dapat merupakan pengumpulan data sederhana, seperti 
keadaan perumahan, jumlah jamban, pemilikan tanah, pemilikan ternak, dan 
lain-lain. Tujuannya dapat pula lebih jauh dari it, bersifat menerangkan atau 
menjelaskan, yakni mempelajari fenomena sosial dengan meneliti hubungan 
variabel penelitian. Jadi dapat praktis sifatnya tetapi dapat pula sangat 
teoritis (Singarimbun, 1989:8). 

 

 Survei akan diberikan kepada sampel yang mewakili populasi mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara 
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angkatan 2009. Apabila responden menyatakan bahwa ia selalu membaca komik 

karikatur Panji Koming maka ia dapat melanjutkan pertayaan mengenai tingkat 

pemahaman mereka dengan ditunjukkan edisi Panji Koming terkait isu politik di 

lingkungan DPR sepanjang tahun 2011 sebagai pengingat. Akan dihitung tingkat 

pemahaman mereka akan komik karikatur Panji Koming tersebut. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Sebagian dari seluruh objek atau fenomena yang akan diamati disebut sampel. 

Keseluruhan objek atau fenomena yang diriset disebut populasi (Kriyantono, 

2006:151). Jadi dapat dikatakan, sampel adalah bagian dari populasi.   

 Pengertian lain menyebutkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Tidak semua data dan 

informasi akan diproses dan tak semua orang tahu benda akan diteliti, melainkan 

cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya (Riduan, 2006). 

 Pada penelitian ini akan digunakan teknik Purposive Sampling (sampling 

purposif). Menurut Kriyantono (2006:158) teknik ini mencakup orang-orang yang 

diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan 

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

tersebut tidak dijadikan sampel. Tujuan riset adalah mengetahui tingkat pemahaman 

pembaca komik karikatur Panji Koming yang membahas isu politik di lingkungan 
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DPR tahun 2011, maka orang-orang yang termasuk pembaca rutin yang setiap 

minggunya membaca Panji Koming sepanjang tahun 2011 adalah sampel yang sesuai 

kriteria karena diasumsikan pemahaman mereka akan lebih mendalam dibanding 

yang tidak membaca setiap minggu. Sampling akan diambil dari mahasiswa Fakultas 

Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik angkatan 2009 yang masih aktif karena 

kedekatan antara jurusan jurnalistik dengan media sehingga dinilai lebih memahami 

karakteristik media termasuk komik karikatur, selain itu sampling telah memelajari 

teknik-teknik penulisan berita, memelajari tentang media massa, bahasa jurnalistik, 

penyampaian pesan baik secara verbal maupun non-verbal, pemaknaan pesan, dan 

metodologi penelitian sehingga mereka lebih memahami tentang cara pengisian 

kuesioner.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Melalui survei khalayak kuesioner dengan data nominal dan data ordinal 

sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner adalah daftar yang harus diisi oleh 

responden. Tujuan penyebaran kuesioner adalah mencari informasi yang lengkap 

mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar 

pertanyaan (Kriyantono, 2006:93). 

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran nominal. 

Skala pengukuran ini digunakan untuk mengklasifikasikan obyek individual yang ada 
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dalam variabel ke dalam kategori yang berbeda. Responden  akan menjawab 

serangkaian pernyataan dengan jawaban Ya atau Tidak. Jawaban tersebut bersifat 

kategorikal dan dapat diberi simbol angka-angka, yaitu jawaban Benar diberi angka 1 

dan Salah diberi angka 2. Bagi responden yang membaca Panji Koming setiap 

minggu akan menjawab serangkaian pertanyaan berikutnya dengan kategori jawaban 

Tidak Paham, Cukup Paham, dan Paham yang masing-masing diberi nilai 1, 2, dan 3 

dengan mengunakan pengukuran ordinal. 

  

3.5 Teknik Pengukuran Data 

3.5.1  Operasionalisasi Konsep 

 Pada penelitian ini terdapat satu variabel yaitu tingkat pemahaman khalayak 

terhadap isi komik karikatur Panji Koming. Variabel merupakan konsep yang dapat 

diukur (Kriyantono, 2010: 69).  
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pemahaman 
Khalayak 

Tingkat 
Pemahaman 
Khalayak 

Tingkat 
Perhatian 
Melalui 
Frekuensi 
Membaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tingkat 
Kemampuan 
Khalayak 
Memahami 
Komik Karikatur 
Panji Koming  

Seringnya Membaca 
Harian Kompas 
Sepanjang Tahun 
2011 
 
Seringnya Membaca 
Komik Karikatur 
Panji Koming 
Sepanjang Tahun 
2011 

 

 

Tinggi Rendahnya 
Kemampuan 
Khalayak Memahami 
Komik Karikatur 
Panji Koming 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Seluruh sampel diberikan kuesioner namun tingkat pemahaman hanya akan 

diukur dari sampel yang selalu membaca komik karikatur Panji Koming sepanjang 

tahun 2011. Tingkat pemahaman akan diukur lewat tabel pertanyaan yang 

dikategorikan dalam tiga kategorisasi, yaitu (1) untuk Tidak Paham, (2) untuk Cukup 

Paham dan (3) untuk Paham. 
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 Total nilai dari tabel tingkat pemahaman yang diperoleh setiap responden 

yang membaca Panji Koming setiap hari akan dikategorikan dalam 3 jangkauan. 

Jumlah skor yang berada dalam jangkauan nilai 20-33 dikatakan Tidak Paham. 

Jumlah skor yang berada dalam jangkauan nilai 34-47 dikatakan Cukup Paham dan 

jumlah skor yang berada dalam jangkauan nilai 48-60 dikatakan Paham.  

 Total nilai tabel pertanyaan seluruh responden yang membaca Panji Koming 

setiap hari dan mengisi seluruh tabel akan dijumlah dan dicari nilai rata-rata (mean). 

Nilai tersebut akan kembali masuk kedalam kategori yang sama dengan sebelumnya, 

yaitu kategori nilai 20-33 sebagai Tidak Paham, kategori nilai 34-47 sebagai Cukup 

Paham dan 48-60 sebagai Paham. Nilai rata-rata (mean) diperoleh dari rumus:  
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