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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif. Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau ibjek tertentu (Kriyantono, 

2006:69). Peneliti menggambarkan tingkat pendidikan responden, usia, jenis kelamin, 

agama, dan lainnya. Sifat penelitian ini menggambarkan suatu realitas yang terjadi 

tanpa menjelaskan hubungan antar variabel, maka peneliti memilih sifat penelitian 

deskriptif karena sesuai dengan apa yang hendak peneliti teliti yaitu mendeskripsikan 

tingkat kepuasan pada pembaca terhadap rubrik musik di Majalah Hai

3.2 Metode Penelitian Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, riset kuantitatif adalah 

riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan (Kriyantono, 2006:57). Dalam melakukan pendekatan kuantitatif, 

periset dituntut untuk bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. Periset harus 

menguji apakah batasan konsep dan alat ukurnya telah memenuhi prinsip validitas 

dan reabilitas (Kriyantono, 2010:56).
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3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti. Populasi harus dapat dibatasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sugiyono (2002:55) menyebutkan bahwa populasi sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik menjadi suatu kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja 

putra berusia 15 – 18 tahun sebanyak 110 orang dimana daftar pembaca yang 

berlangganan didapat dari bagian sirkulasi majalah Hai, peneliti memfokuskan 

dalam memilih remaja putra khususnya pembaca yang berlangganan majalah Hai

di sekitar Jabodetabek.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel dapat didefinisikan sebagai 

anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga 

diharapkan dapat mewakili populasi.Besarnya sampel juga harus memadai 

(Suharto, 2002:58), Subiakto (1995:173) dalam Kriyantono (2006:163) 

menyatakan bahwa besarnya sampel juga tidak ada ketentuan pasti, yang penting 

dalam hal ini adalah representatif dari sampel tersebut.

Selanjutnya, peneliti menggunakan rancangan sampling probabilitas 

dengan teknik metode sampling random sederhana, karena pada teknik ini setiap 

anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 
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Periset menulis atau memberi nomor satu per satu pada secarik kertas yang 

berisikan nama-nama dari seluruh anggota populasi, lalu tahap berikutnya penulis 

mengundi (merandom/mengacak) kertas tersebut sampai mendapatkan jumlah 

sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini.Dalam menentukan jumlah sampel 

peneliti menggunakan penghitungan statistik dengan menggunakan rumus slovin

dikarenakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui 

jumlahnya oleh peneliti, rumusnya adalah:

Keterangan : 

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = batas toleransi kesalahan

 

Berdasarkan penghitungan didapat dari rumus Slovin, maka jumlah 

sampel yang telah dihitung dan akan dibutuhkan oleh peneliti adalah berjumlah 

86,27 yang dibulatkan menjadi 86 dengan tingkat kesalahan 5%.
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3.4 Operasional Konsep

Operasional konsep didefinisikan sebagai suatu tahap mengubah konsep 

agar menjadi variabel yang dapat diukur (Kriyantono, 2006:85).Konsep tersebut 

telah dioperasionalkan dalam riset deskriptif dan dijadikan suatu pedoman dalam 

menyusun hipotesis riset. Dalam tahap operasionalisasi konsep ini, periset 

diharuskan menentukan:

1. Apa yang diukur atau dengan kata lain variable dan apa indikator-

indikatornya.

2. Bagaimana cara mengukur atau apa skala pengukurannya.

Tahap operasional konsep merupakan suatu landasan dalam membuat 

kuesioner bagi peneliti, dalam arti bahwa kuesioner harus selaras dengan apa yang 

telah dirinci pada operasional konsep.

Tabel 3.1

Operasional Variabel Motif Membaca (GS)

Variabel Dimensi Indikator

Motif Membaca Rubrik 

Musik Majalah Hai Edisi 

Agustus 2013 – Agustus 

2014

Motif Informasi � Keinginan untuk mengetahui 

informasi tentang musik terkini dari 

dalam maupun luar negeri

� Keinginan untuk memperoleh 

pengetahuan dan wawasan terbaru 

tentang musik terkini

� Keinginan untuk mengetahui liputan 
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tentang konser-konser musik dalam 

maupun luar negeri yang sedang tren 

saat ini

Motif Identitas Diri � Keinginan untuk memperoleh 

kepercayaan diri dari membaca rubrik 

musik

� Keinginan untuk mengembangkan diri 

dari pengetahuan seputar 

perkembangan dari musik dalam 

negeri maupun luar negeri

� Keinginan untuk mengembangkan 

hobi bermusik

Motif Interaksi 

Sosial

� Keinginan untuk menemukan 

perbincangan baru dengan teman 

sebaya

� Keinginan untuk berbagi pengetahuan 

tentang musik dengan teman sebaya

Motif Hiburan � Keinginan untuk melepas rasa jenuh 

setelah menjalankan aktifitas sehari-

hari

� Keinginan untuk menghabiskan waktu 

luang, bersantai, dan hiburan dengan 

membaca rubrik musik
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Tabel 3.2

Operasional Variabel Kepuasan Membaca (GO)

Variabel Dimensi Indikator

Kepuasan Pembaca 

Rubrik Musik

Majalah Hai edisi 

Agustus 2013 –

Agustus 2014

Kepuasan Informasi � Menjadi tahu informasi tentang 

musik terkini dari dalam 

maupun luar negeri

� Memperoleh pengetahuan dan 

wawasan terbaru tentang musik 

terkini

� Menjadi tahu liputan tentang 

konser-konser musik dalam 

maupun luar negeri yang 

sedang tren

Kepuasan Identitas 

Diri

� Memperoleh kepercayaan diri 

dari membaca rubrik musik

� Dapat Mengembangkan diri 

dari pengetahuan seputar 

perkembangan dari musik 

dalam negeri maupun luar 

negeri

� Dapat mengembangkan hobi 

dalam bermusik

Kepuasan Interaksi � Dapat menemukan 
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Sosial perbincangan baru dengan 

teman sebaya

� Dapat berbagi pengetahuan 

tentang musik dengan teman 

sebaya

Kepuasan Hiburan � Dapat melepas rasa jenuh 

setelah menjalankan aktifitas 

sehari-hari

� Dapat menghabiskan waktu 

luang, bersantai, dan 

mendapatkan hiburan dengan 

membaca rubrik musik
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3.4.1 Definisi Operasional Konsep

1. Gratifications Sought (GS), motif pembaca dalam membaca rubrik musik 

pada Majalah Hai.

a. Motif informasi, untuk mengetahui keinginan dari remaja putra 

ketika membaca rubrik musik dalam mencari informasi mengenai 

musik, memperoleh pengetahuan baru tentang musik dan konser-

konser dari band lokal maupun internasional.

b. Motif identitas diri, untuk mengetahui keinginan dari remaja putra 

ketika membaca rubrik musik berhubungan dengan kepercayaan diri, 

hobi, dan pengetahuan lebih dalam membaca rubrik musik.

c. Motif interaksi sosial, untuk mengetahui keinginan dari remaja putra 

ketika membaca rubrik musik dalam menemukan perbincangan baru 

mengenai dunia musik dengan teman sebayanya dan berbagi 

pengetahuan tentang musik-musik yang sedang tren saat ini.

d. Motif hiburan, untuk mengetahui keinginan dari remaja putra ketika 

membaca rubrik musik untuk melepaskan rasa jenuh dan bosan, 

bersantai, dan melepaskan rasa penat setelah menjalankan berbagai 

aktifitas kesehariannya.

2. Gratifications Obtained (GO), kepuasan yang didapat oleh pembaca dari 

membaca rubrik Musik pada Majalah Hai.

Tingkat Kepuasan..., Syahdimar Anggita, FIKOM UMN, 2014



 44 

a. Kepuasan informasi, untuk mengetahui apakah pembaca merasa puas 

tentang informasi musik terkini dan memperoleh pengetahuan baru 

tentang musik setelah membaca rubrik Musik pada majalah Hai.

b. Kepuasan Identitas Pribadi, untuk mengetahui apakah pembaca 

merasa puas dalam menambah kepercayaan diri dari pengetahuan 

Musikalitasnya setelah membaca rubrik Musik pada majalah Hai.

c. Kepuasan Integrasi dan Interaksi Sosial, untuk mengetahui apakah 

pembaca merasa puas dalam kebutuhan informasinya mengenai dunia 

musik sehingga dapat menemukan bahan pembicaraan dengan teman 

sebayanya dan lingkungan sekitar setelah membaca rubrik Musik 

pada Majalah Hai.

d. Kepuasan hiburan, untuk mengetahui apakah pembaca merasa puas 

dalam melepaskan rasa jenuh, mengisi waktu luang, dan terhibur 

setelah membaca rubrik Musik pada Majalah Hai.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode survei dimana data 

akan diteliti dengan cara dilakukannya penyebaran kuesioner. Teknik 

pengumpulan data merupakan kelengkapan atau pengembangan dari metode riset 

yang dipilih agar data bisa dikumpulkan. Pengumpulan data dilakukan sebagai 

suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan 

metode tertentu (Silalahi, 2009:280). penelitian survei merupakan penelitian yang 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok (Effendy, 1989:3).

Metode survei bertujuan untuk memperoleh informasi tentang sejumlah 

responden yang dianggap mewakili suatu populasi tertentu. Proses pengumpulan 

dan analisis data dalam metode survei bersifat sangat berstruktur dan mendetail 

melalui kuesioner untuk mendapatkan informasu dan data-data dari sejumlah 

responden yang diasumsikan dapat mewakili populasi secara spesifik 

(Kriyantono, 2006:60).

Sumber data angket dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data 

sekunder.Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner.Sedangkan untuk data sekunder, didapat dari studi pustaka buku-buku, 

jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang 

diteliti.

Kuesioner menurut definisinya adalah daftar pertanyaan yang harus diisi 

oleh responden yang biasa disebut juga dengan angket.Kuesioner merupakan 

suatu data penulisan tentang pertanyaan yang diformulasikan agar responden 
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dapat menjawab pertanyaannya.Pertanyaan dari kuesioner adalah indikator dari 

konsep (Silalahi, 2009:296).

Kuesioner atau angket sering ditemui dalam berbagai riset 

kuantitatif.Kuesioner merupakan instrumen utama dalam riset survei. Ada pun 

beberapa kelebihan dan kekurangan dari kuesioner atau angket, yaitu: 

(Kriyantono, 2006:98-99).

1. Biaya relatif murah

2. Mempermudah pengumpulan data pada responden yang terpencar-pencar

3. Sangat tepat untuk sampel di atas 1000

4. Walaupun sampelnya relatif besar, namun dapat dilaksanakan secara 

serempak

5. Hemat waktu

6. Dapat menggunakan jasa pos, sehingga tidak terlalu tergantung pada 

petugas pengumpul data

7. Kemampuan teknis dalam menggali dan mencatat data seperti metode lain 

tidak dibutuhkan pada kuesioner.

Pada penelitian ini, kuesioner hanya diberikan kepada responden yang 

berlangganan majalah Hai dan berusia 15 – 20 tahun.Data responden didapatkan 

melalui bagian sirkulasi di majalah Hai dan disebarkan kepada responden melalui 

email.Dalam mengisi kuesioner, responden hanya diperuntukkan memilih 

jawaban yang sesuai dengan realitas yang dialami oleh mereka, biasanya jawaban 

diberikan tanda X atau � (Kriyantono, 2006:98).
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Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan alat ukur dari skala Likert. 

Skala Likert terbagi dalam lima skala beserta skor nya, yaitu (SS) Sangat Setuju : 

5, (S) Setuju : 4, (RR) Ragu-Ragu : 3, (TS) Tidak Setuju : 2, dan (STS) Sangat 

Tidak Setuju : 1 (Kriyantono, 2006:139). 

3.6 Teknik Pengukuran Data

3.6.1 Uji Validitas

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrument 

(misalnya kuesioner) akan mengukur apa yang ingin diukur (Kriyantono, 

2006:143). Menurut Ghozali (2006:49), Uji validitas dilakukan untuk mengukur 

sah atau tidaknya suatu kuesioner. Penelitian ini menggunakan alat uji Barlett of 

Sphericity dan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA) 

untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel (Ghozali, 2006:53).

Dalam analisis uji validitas, analisis dapat dinyatakan valid apabila nilai 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) lebih besar dari 0,05 dan untuk Barlett test harus 

ditingkat signifikan kurang dari 0,05 (5%). Jadi, semakin tinggi hasil validitas 

suatu kuesioner makan dapat terlihat sah atau tidaknya suatu penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti.Berikut adalah hasil dari pengujian validitas dalam 

penelitian ini:

 

Tingkat Kepuasan..., Syahdimar Anggita, FIKOM UMN, 2014



 48 

Tabel 3.3

KMO and Bartlett's Test

Uji Validitas Motif Pembaca (GS)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy.

.589

Bartlett's Test of 

Sphericity

Approx. Chi-Square 287.793

df 105

Sig. .000

Menurut hasil dari tabel di atas, variabel motif pembaca dalam membaca 

majalah Hai ditunjukkan dengan nilai KMO sebesar 0,589 dimana nilai tersebut

merupakan nilai yang valid karena berada di atas 0,05 dan signifikan karena 

ditunjukkan dengan nilai yang lebih kecil dari 0,005.

Tabel 3.4

KMO and Bartlett's Test 

Uji Validitas Kepuasan Pembaca (GO)

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy.

.697

Bartlett's Test of 

Sphericity

Approx. Chi-Square 312.354

df 105

Sig. .000

Tingkat Kepuasan..., Syahdimar Anggita, FIKOM UMN, 2014



 49 

Berdasarkan hasil dari uji SPSS yang telah dilakukan pada tabel di atas,

variabel kepuasan pembaca dinyatakan valid karena nilai KMO berada di atas 

0,50 yaitu 0,697 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

3.6.2 Uji Reliabilitas

Alat ukur disebut reliable apabila alat ukur tersebut secara konsisten 

memberikan hasil atau jawaban yang sama walau digunakan berulang kali. 

Reliabilitas mengandung arti bahwa alat ukur tersebut stabil (tidak berubah-ubah), 

dapat diandalkan (dependable), dan tetap (consistent) (Kriyantono, 2006:145).Uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang (Suliyono, 2010:46).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode reliabilitas 

Cronbach’s Alpha dimana suatu variabel dinyatakan reliabel apabila 

menghasilkan nilai alpha Cronbach lebih dari 0,6 (Ghozali, 2006:46). Dibawah 

ini merupakan pengujian reliabilitas:
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Tabel 3.5

Reliability Statistics

Uji Reliabilitas Motif Pembaca 

(GS)

Cronbach's Alpha N of Items

.686 15

Nilai cronbach’s alpha pada tabel di atas ditunjukkan dengan angka 

sebesar 0,686 yang berarti bahwa variabel kepuasan pembaca reliabel untuk 

dijadikan penelitian karena ketentuan suatu variabel layak atau tidaknya 

tergantung dari nilai reliabel yang berada di atas 0,60. 

 

Tabel 3.6

Reliability Statistics

Uji Reliabilitas Kepuasan 

Pembaca (GO)

Cronbach's Alpha N of Items

.735 15

Berdasarkan hasil dari nilai cronbach’s alpha pada tabel di atas, nilai 

reliabilitas untuk variabel kepuasan pembaca ditunjukkan dengan angka sebesar 

0,735 yang berarti bahwa variabel ini layak dijadikan untuk suatu penelitian.
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3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data (Moleong, 2014:103).

Teknik analisis data dilakukan setelah semua data kuesioner terkumpul. 

Pengolahan dari data hasil pengisian kuisioner akan diolah dengan menggunakan 

program SPSS versi 21. Data-data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam suatu 

tabel distribusi frekuensi dari setiap indikator variabel. Dibutuhkannya 

perbandingan mean skor guna untuk mengetahui tingkat kepuasan pembaca 

dengan menggunakan teori uses and gratifications.
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