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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus ditempuh apabila kita 

ingin mencapai suatu tujuan. Tujuan dari sebuah penelitian ialah untuk 

mengungkap, menggambarkan, dan menyimpulkan hasil penelitian melalui 

sebuah cara dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan. 

 Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menjawab permasalahan 

dengan menggunakan metode deskriptif. Mengutip dari apa yang dipaparkan oleh 

Aprilia, (2013:26) ia memaparkan bahwa: 

Metode deskriptif dapat memecahkan serta menyelidiki masalah yang 

diteliti dan dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dengan maksud untuk 

mendapatkan gambaran umum yang jelas, sistematis, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. 

 Sedangkan Arikunto (2006:208) mengungkapkan bahwa “penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang diwujudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai suatu gejala yang ada, yaitu: keadaan gejala menurut apa adanya pada 

suatu penelitian dilakukan”. Selain itu, Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa: 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. 

 Dari beberapa penjelasan mengenai penelitian deskriptif diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode yang cocok 

diterapkan pada penelitian yang penulis lakukan karena permasalahan dalam 

penelitian yang penulis lakukan mencoba untuk memberikan suatu gambaran 

tentang persepsi suporter Bobotoh PERSIB Bandung tentang perilaku kekerasan. 

Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian deskriptif itu sendiri yakni 

memberikan gambaran yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa 

sekarang. 
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B. Populasi dan Sampel 

1.  Populasi 

Populasi adalah bagian terbesar dari suatu kelompok. Mengenai populasi 

Sugiyono (2013:80) menjelaskan bahwa: “populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tari 

kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini ialah Suporter Bobotoh PERSIB 

Bandung. 

2. Sampel 

Gay dan Diehl (1992:126) dalam Silalahi (2010:256) mengungkapkan 

bahwa pengertian sampling adalah “Sampling is the process of selecting a number 

of units for a study in such a way that the units represent the large group from 

which they were selected”. Senada dengan pernyataan Robert B. Burns (2000:82) 

dalam Silalahi (2010:256) yang mendefinisikan sampling sebagai berikut: 

Sampling is the process of selecting a sufficient number of elements from 

the population so that by studying the sample, and understanding the 

properties or the charakteristics of the sample subjects, we will be able to 

generalize the properties charakteristics to the populations. 

 

Dari kedua pernyataan diatas dapat diartikan bahwa sampling adalah 

sebuah proses pemilihan beberapa unit untuk sebuah penelitian dimana unit-unit 

tersebut diharapkan dapat menggambarkan suatu kelompok yang lebih besar atau 

populasi maka memilih sampel secara tepat merupakan hal yang penting dalam 

penelitian. 

C. Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif 

dari populasi. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu teknik 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel 

dalam pertimbangan tertentu, dimana yang menjadi sampel merupakan sampel 

yang terpilih dari populasi yang ada (Sugiyono, 2013). Seseorang atau sesuatu 

diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu 

tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitinya (Mustafa, 2000). 
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Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah ± 40.000 dan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling akan menghasilkan sampel penelitian sebesar 99 orang. 

 Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka penulis akan 

menggunakan Rumus Slovin (Riduwan dkk, 2008:210) dimana perhitungan dan 

rumusnya ialah sebagai berikut: 

  

 

  

 Keterangan: 

 n= Jumlah Sampel 

 N= Jumlah populasi 

 = Presisi (ditetapkan 10%) 

 Maka jika kita menghitung jumlah sampel dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut 

   =      100 

 

  

 Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diperoleh hasil bahwa sampel 

yang akan diambil ialah berasal dari 100 orang Suporter Bobotoh PERSIB 

Bandung. 

D. Desain Penelitian  

 Setiap penelitian pasti memiliki perencanaan terlebih dahulu sebelum 

melakukan sebuah penelitian, oleh karena itulah diperlukan adanya desain 

penelitian. Nasution (1982:23) mengatakan bahwa “Desain penelitian merupakan 

rencana tentang cara mengumpulkan data dan menganalisis data agar dapat 

dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian itu”.  

 Selain itu Nazir (2003:99) menjelaskan sebagai berikut: “desain dan 

penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian”. Berikut penulis paparkan rancangan atau desain 

penelitian dalam penelitian ini seperti pada Bagan 3.1. 
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    Gambar 3.1. Desain Penelitian 

Keterangan bagan : 

X : Persepsi Bobotoh PERSIB Bandung tentang Perilaku Kekerasan 

Y : Penonton Sepakbola 

 Untuk lebih memudahkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyusun 

langkah-langkah penelitian sebagai pengembangan dari desain penelitian yang 

telah dilakukan, berikut langkah-langkah penelitian yang dilakukan sebagaimana 

tertera pada Gambar 3.2.  

Gambar 3.2. Langkah-langkah Pengambilan Data Penelitian 
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Keterangan: 

1. Populasi : Suporter Bobotoh PERSIB Bandung yang menonton di Stadion 

Jalak Harupat dengan perkiraan jumlah penonton ± 40.000. 

2. Sampel : 100 Suporter Bobotoh PERSIB Bandung. 

3. Pengambilan Data : Pengambilan data melalui pembagian kuesioner (angket) 

kepada Suporter Bobotoh PERSIB Bandung. 

4. Angket dan Wawancara: Alat untuk pengambilan data. 

5. Hasil Data: Hasil yang diperoleh melalui angket dan wawancara. 

6. Pengolahan Data: Pengolahan data dilakukan melalui perhitungan statistika 

untuk mengetahui persepsi suporter PERSIB Bandung tentang perilaku 

kekerasan penonton di stadion jalak harupat dan hasil wawancara untuk 

mengetahui lebih mendalam terhadap hasil penelitian yang dilakukan melalui 

pembagian kuesioner (angket) 

7. Analisis Data: Analisis data dilakukan melalui hasil atas pengolahan data yang 

telah dilakukan untuk mengambil kesimpulan. 

8. Kesimpulan: merupakan hasil dari penelitian yang diperoleh dari pengolahan 

dan analisis data. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan sebagian besar langkah-langkah dalam 

suatu proses penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Arikunto (2006:160) menjelaskan 

bahwa: “instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data, agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah 

diolah”. 

 Dalam penelitian ini instrumen yang akan dilakukan ialah kuesioner 

(angket). Kegunaan instrumen penelitian antara lain: 

1. Sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden; 

2. Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara; 

3. Sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. 
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 Instrumen penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan 

terhadap penelitian yang lain. Oleh karena itu sebuah penelitian harus dirancang 

dengan satu instrumen penelitian, selain itu mekanisme kerja dari sebuah 

instrumen penelitian juga berbeda antara satu dengan yang lain karena penelitian 

yang juga berbeda-beda.  

 Penelitian yang valid harus menggunakan alat untuk mengumpulkan data. 

Berikut alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Angket atau kuesioner 

 Kuesioner (Angket) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan memberikan sejumlah pernyataan tertulis yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi dari responden tentang hal pribadi ataupun hal-hal pribadi 

yang ia ketahui. Sedangkan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

diharapkan responden. 

 Kuesioner dibedakan menjadi dua jenis yaitu kuesioner terbuka dan 

kuesioner tertutup. 

a. Kuesioner Terbuka (angket tidak berstruktur) 

 Kuesioner terbuka merupakan angket yang disajikan dalam bentuk 

sederhana sehingga responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak 

dan keadaannya. 

b. Kuesioner Tertutup (angket berstruktur) 

 Kuesioner tertutup merupakan angket yang disajikan dalam bentuk 

sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang 

sesuai dengan karakteristik dirinya dengan menggunakan tanda silang. 

 Penlitian ini akan menggunakan kuesioner tertutup. Arikunto (2006:152) 

menjelaskan tentang kuesioner tertutup yaitu “kuesioner tertutup adalah angket 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih”. Tujuan 

dari angket tertutup adalah agar jawaban lebih terarah kepada pemecahan 

permasalahan penelitian yang sudah ditetapkan. 

 Untuk memudahkan dalam penyusunan butir pernyataan dan alternatif 

jawaban yang tersedia, maka responden diberikan keleluasaan untuk menjawab 
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salah satu alternatif jawaban. Jawaban yang dikemukakan oleh responden 

didasarkan oleh hal yang dialaminya. 

 Berikut merupakan langkah-langkah dalam penyusunan angket: 

1. Menetapkan tujuan, alokasi waktu, dan jumlah butir soal angket 

 Penyusunan angket penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 

bobotoh PERSIB Bandung tentang perilaku kekerasan penonton pada 

pertandingan sepakbola di Stadion Jalak Harupat. Pada pengisian angket ini akan 

dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas 60 soal yang diberikan 

kepada 20 orang responden untuk uji validitas, setelah itu sesuai dengan hasil uji 

validitas diberikan kepada 100 orang responden dengan jumlah soal yaitu 40 soal 

dengan waktu masing-masing sebesar 1X45 menit.  

2. Penyusunan kisi-kisi angket 

 Untuk memudahkan penyusunan angket maka penulis membuat kisi-kisi 

angket untuk memudahkan dalam menyusun butir-butir pernyataan atau butir soal 

serta alternatif jawaban. Adapun kisi-kisi tersebut terlampir dalam pada bagian 

lampiran penelitian ini. 

3. Penyusunan Angket 

 Indikator yang ada dirumuskan kedalam bentuk kisi-kisi tersebut diatas 

dan selanjutnya menjadi bahan penyusunan butir-butir atau soal angket. Butir-

butir tersebut dibuat dalam bentuk pernyataan dengan kemungkinan jawaban yang 

tersedia. Mengenai alternatif jawaban dalam angket, peneliti akan menggunakan 

skala sikap yakni skala likert. Nazir (2005:338) menjelaskan mengenai skala 

Likert yaitu “skala likert menggunakan hanya item yang secara pasti baik dan 

secara pasti buruk, dimasukan yang agak baik, yang agak kurang, yang netral”. 

 Bentuk dari angket ini peneliti menggunakan check list, dimana responden 

tinggal membubuhkan tanda check (√) pada kolom yang sesuai. Serta  rating scale 

(skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan yang diikuti kolom-kolom yang 

menunjukan tingkatan-tingkatan, misalnya mulai dari pilihan sangat setuju sampai 

ke sangat tidak setuju 
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 Berdasarkan skala likert yang ada dalam angket, peneliti menetapkan 

kategori penyekoran sebagai berikut: kategori untuk setiap butir pernyataan ialah 

seperti pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban 

Alternatif Jawaban Skor Alternatif Jawaban 

Positif (+) Negatif (-) 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Ragu-ragu 3 3 

Tidak setuju 2 4 

Sangat tidak setuju 1 5 

 

 Penyusunan pernyataan-pernyataan tidak dilakukan dengan sembarangan, 

melainkan harus bertolak ukur dari penjelasan Likert dalam Nazir (2005:205) 

sebagai berikut: 

a. Jangan gunakan perkataan-perkataan sulit; 

b. Jangan gunakan pertanyaan yang bersifat terlalu umum; 

c. Hindarkan pertanyaan yang mendua arti (ambigous); 

d. Jangan gunakan kata yang samar-samar; 

e. Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti; 

f. Hindarkan pertanyaan yang berdasarkan preasumsi; 

g. Jangan membuat pertanyaan yang melakukan responden; 

h. Hindarkan pernyataan yang menghendaki ingatan. 

 2. Observasi 

 Sugiyono (2013:64) menyebutkan bahwa dalam observasi ini, peneliti 

terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan 
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lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak. 

 Susan Stainback (1988) (dalam Sugiyono, 2013: 65) menyatakan “In 

participant observation, the researcher observes what people do, listen to what 

the say, and participates in their activities”. Dalam observasi partisipatif, peneliti 

mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan 

dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. 

 Dalam penelitian ini peneliti menonton langsung pertandingan sepakbola 

di stadion jalak harupat dimulai dari PERSIB menghadapi PSPS pada tanggal 27 

Februari 2013, PERSIB menghadapi PERSISAM pada tanggal 23 Juni 2013, 

PERSIB menghadapi PERSIDAFON pada tanggal 20 Agustus, PERSIB 

menghadapi PERSIRAM pada tanggal 24 Agustus, dan pertandingan terakhir 

PERSIB menghadapi PERSIJA 28 Agustus 2013. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 Untuk mengetahui kesahihan dan keterandalan dari tiap butir pernyataan, 

uji validitas instrumen yang digunakan adalah uji validitas internal butir dengan 

mengkorelasikan antara skor butir soal dengan skor total responden, sedangkan 

untuk uji reliabilitas instrumen penulis menggunakan rumus korelasi product 

moment.  

1. Uji Validitas  

 Menurut apa yang disampaikan oleh Arikunto (Riduwan, 2008: 97) 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat keandalan atau kesasihan 

suatu alat ukur. Sugiyono (Riduwan dkk, 2008:97) mengemukakan bahwa jika 

instrumen dikatakan valid berarti menunjukan alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data itu valid sehingga berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas dengan 

menggunakan SPSS 20 for windows dengan menggunakan korelasi Product 

Moment (tabel r) untuk menguji validitas data yang digunakan. Hasil dari uji 

validitas tersebut akan dilampirkan pada bagian lampiran penelitian ini. 



48 

 

Ali Akbar Farhani, 2014 
Persepsi Bobotoh Persib Bandung Tentang Perilaku Kekerasan Penonton Pada Pertandingan 
Sepakbola Di Stadion Jalak Harupat 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk uji validitas jika 

pengujian dilakukan secara manual: 

 
    

  





2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy  

Dimana:  rxy  =  koefisien korelasi suatu butir/item 

N  =  jumlah subyek 

X  =  skor suatu butir/item 

Y  =  skor total (Arikunto, 2006: 72) 

 Untuk mengetahui tingkat validitas instrumen yang telah diuji cobakan 

ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberikan skor pada masing-masing butir pernyataan yang didapat dari 

pengisian kuesioner dari responden. 

b. Memberikan skor untuk keseluruhan jumlah butir pernyataan. 

c. Menyusun skor dari skor yang didapat secara keseluruhan. 

d. Menghitung skor tersebut dengan SPSS 20 for windows dengan pertama-tama 

memasukan data yang ada di microsoft excel, setelah data lengkap berada 

pada SPSS 20 for windows kemudian  klik analyze kemudian klik correlation 

dan klik bivariate, setelah itu pindahkan data ke variabel semuanya termasuk 

item skor total. 

e. Setelah seluruh data dipindahkan, centang correlation coefficients pearson, 

test of significance two-tailed dan centang juga flag significant correlations 

lalu klik ok. 

 Untuk menguji validitas dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan uji 

coba angket ke 20 orang responden dengan 60 butir pertanyaan mengenai persepsi 

Bobotoh PERSIB Bandung terhadap perilaku kekerasan sepakbola di Stadion Si 

Jalak Harupat. 

 Distribusi (Tabel r) untuk α= 0,05 dan derajat kebebasan (dk= n-2) dimana 

kaidah keputusan: 

Jika r hitung > r tabel berarti valid, sebaliknya 

Jika r hitung < r tabel berarti tidak valid. 
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 r tabel dalam penelitian ini ditetapkan yaitu 0.2542 diperoleh dari dk= n 

yang dalam hal ini berjumlah 60-2= 58 yang dikonsultasikan dengan r tabel 

dengan tingkat signifikansi 0.05 menghasilkan nilai 0.2542. 

 Berdasarkan perhitungan uji validitas menggunakan SPSS 20 for windows, 

maka pernyataan yang bernilai valid sebanyak 40 pernyataan dan pernyataan yang 

tidak valid berjumlah 20 pernyataan. Oleh karena itu 40 pernyataan tersebut yang 

hanya akan digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk hasil 

lengkap mengenai hasil uji validitas akan disajikan pada bagian lampiran 

penelitian ini. 

2. Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner 

dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Instrumen (kuesioner) yang 

handal berarti mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya. Cara 

menghitung reliabilitas dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Dalam menguji reliabilitas digunkaan uji konsistensi internal menggunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 


























2

2

11 1
1 t

b

Vk

k
r


, (Arikunto, 1999: 193) 

Dimana:    r11  =  reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  =  jumlah varian butir/item 

2

tV  =  varian total 

 Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6, atau lebih 

lengkapnya kriteria reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Kriteria Reliabilitas Instrumen 

Interval Koefisien Kriteria Keterandalan 

0.80-1.000 Sangat Tinggi 

0.60-0.799 Tinggi 

0.40-0.599 Cukup 

0.20-0.399 Rendah 

0.00-0.199 Sangat Rendah 

 

 Untuk mempermudah penelitian, peneliti menggunakan alat bantu SPSS 

20 for windows. Adapun langkah-langkah untuk pengerjaan uji reliabilitas 

menggunakan SPSS 20 for windows adalah pertama-tama masukan data yang ada 

di microsof excel, kemudian setelah data berada pada program SPSS 20 for 

windows lalu klik analyze setelah muncul klik scale kemudian reliability analysis, 

kemudian pindahkan semua data ke item semuanya kecuali total, klik statistic 

setelah muncul tandai atau checklist item yaitu scale if item deleted. Pada kolom 

inter item checklist correlation, sedangkan pada kolom summaries checklist 

bagian means, variances, covariances, correlations, dan terakhir pada kolom 

anova table klik none, kemudian continue, lalu ok. 

 Berikut merupakan hasil dari uji reliabilitas atas 40 pernyataan yang telah 

diuji validitasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Data 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of 

Items 

,892 ,899 40 

 

 Dari hasil diatas menunjukan bahwa reliabilitas atas pernyataan yang telah 

diuji validitasnya tergolong pada kriteria sangat tinggi dan r hitung (0,892) lebih 

besar dari r tabel (0,2542) sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pernyataan 

yang ada mempunyai ukuran konstan dan dapat dipercaya karena berada pada 
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kriteria sangat tinggi. Untuk data hasil pengolahan selengkapnya terlampir pada 

bagian lampiran penelitian ini. 

G. Prosedur Pengolahan Data 

 Tujuan dari dilakukannya sebuah penelitian ialah untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka terdapat alur kerja 

dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini alur kerja yang peneliti lakukan 

ialah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data Kuesioner 

 Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 

responden sesuai dengan kriteria dan jumlahnya. Tujuan dari adanya kuesioner ini 

agar dapat memperoleh data mentah untuk dapat diolah menjadi sebuah 

kesimpulan. 

2. Pengolahan Data 

 Pengolahan data merupakan alur kedua setelah mengumpulkan data, 

dalam pengolahan data tersebut data yang telah diperoleh melalui kuesioner 

diolah dengan menggunakan rumus atau software yang ada, tujuannya agar data 

tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Analisis dan Interpretasi data 

 Analisis dan interpretasi data merupakan tahap terakhir dimana data yang 

telah diolah diinterpretasikan serta di analisis hingga diperoleh sebuah 

kesimpulan. 

H. Teknik Analisis Data 

 Teknik Analisis Data merupakan suatu teknik untuk memperoleh 

kesimpulan atas masalah yang sedang diteliti, maka teknik analisis data 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Data yang 

sudah dikumpulkan jika tidak diolah tidak akan mendapatkan kesimpulan yang 

berarti sebelum dilakukan sebuah analisis atas data yang sudah ada.  

 Dalam penelitian ini dikarenakan berbentuk kuantitatif, maka data yang 

dihasilkan melalui angket kuantitatif. Menurut Arikunto (2006:23) data yang 

bersifat kuantitatif berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran 

diproses dengan cara dijumlahkan dengan harapan memperoleh dengan 
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persentase. Pencarian persentase dilaksanakan untuk mengetahui status yang 

dipresentasikan dalam kalimat yang bersifat kualitatif. 

 Data yang diperoleh berdasarkan persentase akan diperkuat melalui 

wawancara yang diolah kemudian dianalisis. Miles dan Huberman (2009:15-16) 

mengemukakan bahwa: 

 Dalam analisis kualitatif data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara 

(observasi, wawancara,intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya 

“diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-

kata, yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. 

1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui persepsi bobotoh PERSIB 

Bandung tentang prilaku kekerasan penonton pada pertandingan sepakbola di 

stadion jalak harupat. Adapun langkah-langkah dari metode ini ialah sebagai 

berikut: 

a. Membuat tabel jawaban angket. 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah      

ditetapkan. 

c. Menjumlah skor jawaban yang diperoleh dari tiap tiap responden. 

d.  Memasukan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut: 

 100% x
N

n
 (Muhammad Ali, 1984:184) 

n  = Nilai yang diperoleh 

N = Jumlah seluruh nilai  

 Untuk menjelaskan permasalahan penelitian maka analisis yang digunakan 

adalah. 

 

3

2

Mi
Sdi
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Keterangan : 

Mi  = Rata-rata baku ideal (yang seharusnya) 

Sdi  = Simpangan baku ideal (yang seharusnya) 

 Untuk menentukan kategori baik buruknya dan kuat lemahnya persepsi 

bobotoh PERSIB Bandung tentang perilaku kekerasan penonton digunakan 

standar pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. 

Penentuan Interpretasi Data Hasil Penelitian 

No. Interval Skor Kriteria 

1. Mi+1.5 Sdi-Mi+3 Sdi Sangat Baik/Sangat Kuat 

2. Mi + 0.5 Sdi – Mi+1.5 Sdi Baik/Kuat 

3. Mi-0.5 Sdi-Mi-0.5 Sdi Sedang 

4. Mi-1.5 Sdi-Mi-0.5 Sdi Buruk/Lemah 

5. Mi-3 Sdi-Mi-1.5 Sdi Sangat Buruk/Sangat Lemah 

2. Teknik Analisis Persentase 

 Untuk menghitung persentase per indikator, maka peneliti juga 

menggunakan teknik perhitungan analisis persentase untuk menjawab rumusan 

masalah yang ada. Rumus dari teknik analisis persentase itu sendiri ialah sebagai 

berikut: 

 
%100

1
x

Xn

X
P





 

Keterangan : 

P = Jumlah atau besarnya persentase 

 1X  = Jumlah skor aktual 

 Xn = Jumlah skor ideal 
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 Setelah hasil persentase diperoleh, maka dimasukan kedalam beberapa 

kriteria seperti pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Kriteria Penilaian Hasil Persentase 

Rentang Nilai Kriteria 

81%-100% Sangat Baik 

61%-80% Baik 

41%-60% Cukup 

21%-40% Kurang Baik 

1-10% Tidak Baik 
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