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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi adalah jalan yang ditempuh untuk mencapai pemahaman dan ditetapkan secara 

bertanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu, data yang akan dicari untuk membangun 

atau memperoleh pemahaman yang luas harus melalui syarat ketelitian, dan juga harus 

dipercaya kebenarannya (Haryono, 2017). 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada 

empat hal yang dicari melalui hubungan variable penelitian, seperti persoalan hubungan-

hubungan, pengaruh, perbedaan, dan identifikasi (Haryono, 2017). Jenis penelitian yang 

akan digunakan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dan hubungan variabel yang satu dengan 

yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Bungin, 2001:51).   

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

3.2.1 Unit Amatan 

Unit amatan merupakan segala sesuatu yang akan digunakan sebagai sumber 

informasi yang unik untuk menggambarkan atau menjelaskan unit analisis 

(Ihalauw, 2003). Unit amatan dalam penelitian ini adalah Subscriber Tonight Show 

Premiere. 

3.2.2 Unit Analisis 

Unit analisis adalah kumpulan data yang dikumpulkan untuk dianalisis guna 

menjawab soal-soal penelitian (Ihalauw, 2003). Unit analisis penelitian ini adalah 

analisis unsur daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat menonton 

subscriber. 

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan 

karakteristik tertentu yang telah ditentukan berdasarkan penelitian yang diteliti dan 
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kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Populasi yang di gunakan adalah 

3,92 juta subscriber channel YouTube TonightShowNet. 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi, atau dapat diartikan sebagai sebagian individu yang akan diselidiki 

dari keseluruhan individu penelitian (Sugiyono, 2007). Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian simple random sampling (sederhana). Penelitian simple random 

sampling dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi tersebut. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap 

homogen (Sugiyono, 2019). 

Jumlah subscriber dalam penelitian ini diketahui, maka untuk menghitung 

jumlah sampel menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modeling) 

menurut Kelloway dan Marsh (Purnomo, 2017:34), ukuran sampel model regresi 

struktural (SEM) minimum 200 sampel. Selain itu menurut Joreskog dan Sorbom, 

hubungan antara banyaknya variabel dan ukuran sampel dalam model persamaan 

struktural dapat dilihat dalam tabel., maka jumlah anggota sampel yang digunakan 

adalah 200 responden. Sampel dalam penelitian ini adalah responden subscriber 

Tonight Show Premiere. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan melalui sumber pertama yaitu dari 

individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasanya 

peneliti lakukan (Waluya, 2007). Kuesioner yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa pedoman pertanyaan dan pernyataan agar mencapai 

tujuan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang diterima dari pihak lain atau individu atau 

catatan seperti buku, laporan, buletin dan majalah yang bersifat dokumentasi 

(Siagian dan Sugiarto, 2000). 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui penyebaran kuisioner. 

Menurut Sugiyono (2008), “Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk di jawab”. Teknik pengumpulan data yang akan 

dilakukan peneliti adalah menyebarkan kuisioner secara online dengan 

menggunakan google form kepada subscriber channel YouTube TonightShowNet. 

3.5 Variabel, Indikator, dan Desain Penelitian 

3.5.1 Variabel dan Indikator 

Variabel dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Independen X 

Unsur-usur Daya Tarik Host Tonight Show Premiere. 

Indikator: 

 Mempengaruhi 

 Menarik perhatian 

 Kekuatan  

2. Variabel Dependen Y 

Minat menonton subscriber Tonight Show Premiere. 

Indikator: 

 Perhatian 

 Perasaan 

 Keingintahuan 

 Kesiapan bertindak 

 Kecenderungan  

3.5.2 Desain Penelitian 

 

 

X: Daya tarik host Tonight Show Premiere 

Y: Minat menonton subscriber 

 

 

  X            Y 
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3.6 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan peneliti adalah skala Likert. Skala Likert dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap fenomena tertentu. 

Skala Likert merupakan sub indikator yang menjadi tolak ukur dalam pembuatan kuisioner 

(Siregar, 2013:50). Penelitian ini menggunakan skala Likert dalam membuat pertanyaan 

kuisioner. Menurut Sugiyono (2016:134) dalam angket ini disediakan 4 (empat) alternatif 

jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS) dengan skor 4, Setuju (S) dengan skor 3, Tidak Setuju 

(TS) dengan skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. Empat skala pilihan 

terkadang juga digunakan untuk kuesioner skala likert yang memaksa responden memilih 

salah satu kutub karena pilihan”netral” tidak tersedia. Selain pilihan dengan 5 (lima) skala 

seperti biasanya, terkadang juga digunakan 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) tingkat. Empat skala 

pilihan juga terkadang digunakan sebagai kuesioner skala likert yang menyuruh responden 

untuk memilih salah satu kutub pilihan karena pilihan”netral” tidak tersedia. Skala likert 

ada kalanya menghilangkan tengah-tengah kutub setuju dan juga tidak setuju, yaitu”netral”. 

Dalam hal ini responden dipaksa untuk masuk ke kutub setuju atau tidak setuju. Pertanyaan 

demikian dimaksudkan agar responden berpendapat tidak bersikap netral atau tidak 

berpendapat. Tabel skor untuk setiap jawaban dari pertanyaan yang telah disediakan 

sebagai berikut:  

 

Tabel 3. 1  

Tabel Skala Likert 

Favorabel Unfavorabel 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 1 

Setuju 3 Setuju 2 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 4 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan kuisioner yang dibagikan 

secara online sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti akan menyebarkan secara online 

kepada subscriber Tonight Show Premiere. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan alat uji regresi linier sederhana. Analisis regresi linier 

sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupu kasual satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen. 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

 

Y = a + bX 

Y : nilai dalam variabel dependen 

a : harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b : koefisien regresi 

X : subyek variabel independen 

 

Tabel 3. 2 

Karakteristik Responden 

 

Variabel Indikator Instrument Skala Pengukuran 

Karasteristik 

Responden 

Nama  Nama saya ….. Nominal 

 Channel Youtube Channel Youtube Nominal 

Usia  Usia saya…… Rasio 

Pendidikan Pendidikan ….. Nominal 

Pekerjaan  Pekerjaan…… Nominal  
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Pendapatan atau uang 

saku per bulan 

Pendapatan/uang 

saku…. Rupiah  

Nominal  

Pulsa untuk internet 

perbulan 

Pulsa 

internet…../bulan 

Nominal  

 

3.8 Hubungan antara variabel penelitian, indikator penelitian dan skala pengukuran 

 

Tabel 3. 3 

Instrument 

 

Variabel 
Definisi 

Variabel 
Indikator 

Definisi 

Indikator 

Butir Pertanyaan Skala 

Pengukuran Favorable Unfavorable 

Daya Tarik 

Host 

Daya tarik 

dapat 

digunakan 

sebagai 

dasar 

dalam 

menyajikan 

suatu 

tayangan 

yang 

memberika

n suatu 

hiburan 

dan 

informasi 

Mempengaruhi 

Gaya bahasa 

yang santai dari 

host dalam 

memberikan 

pertanyaan 

kepada bintang 

tamu 

menciptakan 

sebuah kesan 

seolah-olah 

berbincang 

dengan teman 

yang biasa 

jumpai. Gaya 

bahasa yang 

santai, dapat 

mempengaruhi 

bintang tamu 

lebih merasa 

 

1. Gaya bahasa 

yang santai 

mudah 

dipahami  

2. Host 

menyapa 

penonton 

saat acara 

talkshow 

berlangsung 

3. Kemampuan 

host saat 

membawaka

n acara 

talkshow 

membuat 

nyaman 

1. Gaya bahasa 

yang santai 

kurang 

dipahami 

2. Host tidak 

menyapa 

penonton 

saat acara 

berlangsun

g 

3. Kemampua

n host saat 

membawak

an acara 

talkshow 

membuat 

kurang 

nyaman 

Likert 
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nyaman dan 

menjadi lebih 

terbuka kepada 

host. 

Menarik 

Perhatian 

Host membuat 

suasana acara 

talkshow 

mengalir dengan 

humor atau 

lawakan spontan 

membuat 

bintang tamu 

merasakan 

suasan lebih 

hangat dan 

kekeluargaan. 

Hal tersebut 

dapat menarik 

perhatian dari 

subscriber yang 

menonton 

talkshow 

Tonight Show 

Premiere. 

1. Host dengan 

lawakan yang 

spontan saat 

membawakan 

acara 

talkshow 

membuat 

suasan lebih 

hidup 

2. Host selalu 

ceria dan  

tampil 

menarik 

3. Host tidak 

pernah 

meremehkan 

ataupun 

merendahkan 

bintang tamu 

1. Host dengan 

lawakan 

yang 

spontan saat 

membawaka

n acara 

talkshow 

membuat 

suasan lebih 

hidup 

2. Host tidak 

ceria dan 

tampil 

menarik 

3. Host 

meremehkan 

atapun 

merendahka

n bintang 

tamu 

 

Kekuatan 

Tonight Show 

Premiere 

mengundang 

bintang tamu 

dari berbagai 

kalangan 

entertainment 

dan juga luar 

dunia 

entertainment 

dengan 

1. Host 

menyambut 

bintang tamu 

dengan baik 

2. Host dapat 

berkomunika

si dengan 

bintang tamu 

dengan baik 

3. Host dapat 

menggali 

1. Host tidak 

menyambut 

bintang 

tamu dengan 

baik 

2. Host tidak 

dapat 

berkomunik

asi dengan 

bintang 
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memberikan 

informasi yang 

dibutuhkan 

penonton 

informasi 

yang 

dibutuhkan 

dari bintang 

tamu 

tamu dengan 

baik 

3. Host tidak 

dapat 

menggali 

informasi 

yang 

dibutuhkan 

dari bintang 

tamu 

Minat 

Menonton 

subscriber 

Tonight 

Show 

Premiere 

 

Perhatian 

Sebagai 

pemusatan atau 

konsentrasi dari 

seluruh aktivitas 

individu yang 

ditujukan 

kepada suatu 

objek 

1. Host selalu 

tampil 

menarik 

2. Host selalu 

membawakan 

acara dengan 

baik dan 

penuh 

candaan 

1. Host tidak 

tampil 

menarik 

2. Host tidak 

membawakn 

acara 

dengan baik 

dan penuh 

candaan 

 

Perasaan 

Perasaan senang 

dan tertarik 

terhadap suatu 

objek baik orang 

atau benda akan 

menimbulkan 

minat pada diri 

seseorang, 

seseorang 

merasa tertarik 

kemudian pada 

saatnya timbul 

keinginan yang 

di kehendaki 

agar objek 

1. Bintang tamu 

yang 

diundang 

membuat 

penasaran 

2. Host dan 

pengiring 

band selalu 

tampil 

kompak 

1. Bintang 

tamu yang 

diundang 

tidak 

membuat 

penasaran 

2. Host dan 

pengiring 

band tidak 

tampil 

kompak 
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tersebut menjadi 

milik. 

Keingintahuan 

Sikap ingin tahu 

ditandai dengan 

sikap selalu 

terdorong untuk 

mengetahui 

lebih banyak, 

menemukan dan 

meneliti 

 

Acara talkshow 

tidak 

membosankan 

Acara 

talkshow 

membosankan 

 

Kesiapan 

bertindak 

Individu 

mempunyai 

keinginan 

meniru dan 

mencontoh dari 

apa yang di 

tampilkan. 

Bintang tamu 

yang diundang 

memberikan 

informasi yang 

menarik 

Bintang tamu 

yang 

diundang 

tidak 

memberikan 

informasi 

yang menarik 

 

Kecenderungan 

Situasi dimana 

individu 

memiliki 

keinginan untuk 

terlibat secara 

langsung. 

Berencana 

mengunjungi 

secara 

langsung acara 

talkshow dan 

ingin terlibat 

sebagai 

penonton 

secara 

langsung 

Belum 

berencana 

mengunjungi 

secara 

langsung 

acara tonight 

show dan 

tidak ingin 

terlibat 

sebagai 

penonton 

secara 

langsung 

 

 

3.9 Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk menyatakan sejauh mana instrument (kuisioner) akan 

mengukur apa yang ingin diukur. Instrument yang valid, dapat digunakan untuk mengukur 
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apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:348). Instrument yang valid berasal dari 

bangunan teori yang ada. Validasi instrument, di tes menggunakan Person Correlation 

(Produk momen person) dengan rtabel adalah 0,05. 

 

Bila rhitung>rtabel dikatakan valid 

rhitung<rtabel dikatakan tidak valid 

Penentuan rtabel dalam penelitian ini menggunakan tabel korelasi Product Moment. Tarif 

signifikansi dalam penelitian ini 5%, sehingga untuk mengetahui nilai rtabel maka 

menggunakan rumus;  

Df = N – 2 

5% = 40 – 2 

= 38 responden 

Ket : 

Df = Degree of freedom 

 N = Number of case 

 

Berdasarkan keterangan diatas, nilai N (number of case) di kurangi 2 (dua) karena 

menggunakan test of significance two tailed. Dalam tabel korelasi Product Moment, jika 

nilai N (number of case) 38 dengan tarif signifikansi 5% maka nilai rtabel adalah 0,320. 

Dasar pengambilan keputusan adalah; 

 

a. Jika rhasil positif, serta rhasil>dari rtabel, maka butir tersebut valid 

b. Jika rhasil tidak positif, serta rhasil<rtabel, maka butir tersebut tidak valid 

 

Tabel 3. 4 

Hasil Uji Validasi Variabel Mempengaruhi 

 

a. Mempengaruhi 

Butir Pertanyaan 
r hasil / r 

hitung 
r tabel Valid / Tidak Valid 

Mempengaruhi 1 0,665 0,320 VALID 



 

27 
 

Mempengaruhi 2 0,583 0,320 VALID 

Mempengaruhi 3 0,578 0,320 VALID 

Mempengaruhi 4 0,549 0,320 VALID 

Mempengaruhi 5 0,611 0,320 VALID 

Mempengaruhi 6 0,596 0,320 VALID 

 

Tabel 3. 5 

Hasil Uji Validasi Variabel Menarik Perhatian 

b. Menarik perhatian 

Butir Pertanyaan 
r hasil / r 

hitung 
r tabel Valid / Tidak Valid 

Menarik Perhatian 1 0,702 0,320 VALID 

Menarik Perhatian 2 0,675 0,320 VALID 

Menarik Perhatian 3 0,694 0,320 VALID 

Menarik Perhatian 4 0,844 0,320 VALID 

Menarik Perhatian 5 0,445 0,320 VALID 

Menarik perhatian 6 0,673 0,320 VALID 

Menarik perhatian 7 0,778 0,320 VALID 

 

Tabel 3. 6 

Hasil Uji Validasi Variabel Kekuatan 

c. Kekuatan 

Butir Pertanyaan 
r hasil / r 

hitung 
r tabel Valid / Tidak Valid 

Kekuatan 1 0,707 0,320 VALID 

Kekuatan 2 0,726 0,320 VALID 
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Kekuatan 3 0,761 0,320 VALID 

Kekuatan 4 0,796 0,320 VALID 

Kekuatan 5 0,759 0,320 VALID 

Kekuatan 6 0,735 0,320 VALID 

 

Tabel 3. 7 

Hasil Uji Validasi Variabel Perhatian 

d. Perhatian 

Butir Pertanyaan 
r hasil / 

r hitung 
r tabel 

Valid / Tidak 

Valid 

Perhatian 1 0,825 0,320 VALID 

Perhatian 2 0,848 0,320 VALID 

Perhatian 3 0,438 0,320 VALID 

Perhatian 4 0,752 0,320 VALID 

 

Tabel 3. 8 

Hasil Uji Validasi Variabel Perasaan 

e. Perasaan 

Butir Pertanyaan 
r hasil / r 

hitung 
r tabel Valid / Tidak Valid 

Perasaaan 1 0,645 0,320 VALID 

Perasaan 2 0,613 0,320 VALID 

Perasaan 3 0,564 0,320 VALID 

Perasaan 4 0,560 0,320 VALID 
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Tabel 3. 9 

Hasil Uji Validasi Variabel Keingintahuan 

f. Keingintahuan 

Butir Pertanyaan 
r hasil / r 

hitung 
r tabel Valid / Tidak Valid 

Keingintahuan 1 0,787 0,320 VALID 

Keingintahuan 2 0,744 0,320 VALID 

 

Tabel 3. 10 

Hasil Uji Validasi Variabel Kesiapan Bertindak 

g. Kesiapan bertindak 

Butir Pertanyaan 
r hasil / r 

hitung 
r tabel Valid / Tidak Valid 

Kesiapan bertindak 1 0,767 0,320 VALID 

Kesiapan bertindak 2 0,809 0,320 VALID 

 

Tabel 3. 11 

Hasil Uji Validasi Variabel Kecenderungan 

h. Kecenderungan 

Butir Pertanyaan 
r hasil / r 

hitung 
r tabel Valid / Tidak Valid 

Kecenderungan 1 0,510 0,320 VALID 

Kecenderungan 2 0,666 0,320 VALID 

 

3.10 Uji Reabilitas 

Uji Reabilitas digunakan sebagai alat pengukur harus menunjukkan konsistensinya 

dalam mengukur gejala yang sama. Menguji reabilitas instrument, maka digunakan 

pengujian Person Correlation (Produk momen person) dengan rtabel adalah 0,05. 

Uji reabilitas menggunakan Korelasi Product Moment hasilnya adalah; 
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Tabel 3. 12 

Pearson Correlation 

 

Berdasarkan tabel diatas nilai rhasil (Pearson Correlation) adalah sebesar 0,804>rtabel 

0,320 maka dapat disimpulkan ada hubungan antara kedua variabel. Dasar pengambilan 

keputusan adalah; 

a. Jika rhasil positif, serta rhasil>dari rtabel, maka butir tersebut reliabel  

b. Jika rhasil tidak positif, serta rhasil<rtabel, maka butir tersebut tidak reliable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


