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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Populasi/ Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah fans boyband GOT7 di Kota Bandung. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive random sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2008). Peneliti menggunakan purposive random sampling 

karena peneliti mengambil sampel pada acara Gathering GOT7 Bandung yang 

diadakan pada tanggal 4 Mei 2014 dengan 73 peserta yang hadir namun tidak 

memperhatikan umur ataupun jenis kelamin dari responden. 

B. Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan untuk menguji hipotesis dan 

mencari hubungan antara variabel parasocial relationship dan variabel self-

esteem. 
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Penelitian ini menggunakan statistik inferensial. Statistik inferensial adalah 

teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2012). 

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. 

Dengan teknik korelasi seorang peneliti dapat mengetahui hubungan variasi 

dalam sebuah variabel dengan variasi yang lain (Arikunto, 2009). 

D. Definisi Operasional 

a. Parasocial Relationship 

Dalam penelitian ini parasocial relationship adalah hubungan yang 

terjalin dari seringnya peserta gathering GOT7 Bandung menyaksikan GOT7 

melalui media massa, dimana peserta gathering GOT7 Bandung merasa 

mengetahui banyak hal tentang GOT7, sedangkan GOT7 tidak mengetahui 

banyak hal tentang penggemarnya (peserta gathering GOT7 Bandung). Hal 

ini diukur berdasarkan tiga aspek parasocial relationship, yaitu; 

1. Companionship adalah bagaimana seorang peserta gathering GOT7 

Bandung menikmati kehadiran GOT7 dalam hidup mereka dan 

menganggap dirinya memiliki hubungan yang dekat dengan GOT7.  

2. Empathic involvement adalah bagaimana peserta gathering GOT7 

Bandung akan merasa sedih bila GOT7 mengalami peristiwa yang tidak 

menyenangkan dan merasa senang bila GOT7 senang. 

3. Interest adalah ketertarikan peserta gathering GOT7 Bandung terhadap 

GOT7 baik secara fisik maupun karakteristik yang ditunjukkan dengan 

keinginan untuk bertemu dengan GOT7 secara langsung dengan 

menghadiri konser atau meet and greet ataupun tidak langsung dengan 

melihatnya di variety show lain atau mendengarkan lagu GOT7. 
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 Skor yang diperoleh dari jumlah total skor dalam penelitian ini 

menunjukkan tinggi rendahnya tingkat parasocial relationship peserta 

gathering GOT7 Bandung. Semakin tinggi skor parasocial relationship pada 

peserta gathering GOT7 Bandung, maka semakin tinggi pula tingkat 

parasocial relationship. 

b. Self-Esteem 

Self-esteem adalah bagaimana peserta gathering GOT7 Bandung menilai 

diri mereka sendiri sebagai individu secara utuh yang diukur berdasarkan 

empat dimensi  yaitu, 

1. Power (Kekuasaan), bagaimana peserta gathering GOT7 Bandung dapat 

memberikan pengaruh yang positif pada tingkah laku orang lain sehingga 

disegani oleh orang lain.  

2. Significance (Keberartian) adalah bagaimana peserta gathering GOT7 

Bandung dapat menerima dirinya sendiri, mendapatkan kepedulian, 

penilaian, dan afeksi dari orang tua dan teman.  

3. Virtue (Kebajikan) adalah bagaimana peserta gathering GOT7 Bandung 

mentaati norma dan etika yang berlaku di masyarakat dan melaksanakan 

tugas dan kewajiban sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Competence (Kompetensi) adalah kemampuan seorang peserta gathering 

GOT7 Bandung melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, 

mampu menghadapi situasi sosial, mampu berprestasi, mampu 

menyelesaikan masalah sendiri, dan mampu mengambil keputusan sendiri. 

2. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2012). 
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Penelitian ini menggunakan instrumen yang disusun sendiri oleh peneliti 

dan juga instrumen penelitian yang sudah ada lalu dimodifikasi kembali oleh 

peneliti. Berikut penjelasan lebih rinci dari instrumen yang sudah disusun dari 

setiap masing-masing variabel: 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Parasocial Relationship 

 

No Dimensi Indikator 

Item 

Jumlah 

F UF 

1 

Companionship 

 

a. Melihat artis idola 

mereka sama seperti 

teman sendiri dan 

menikmati 

keterlibatannya 

1, 7, 13, 

16, 18, 

20, 23 

- 7 

2 
Emphatic 

Involvement 

a. Melihat artis idola 

sebagai pribadi yang 

rendah hati 

2, 8 - 2 

b. Mengevaluasi artis idola 

secara personal 
3, 9, 17 - 3 

c. Merespon secara 

emosional pada 

peristiwa yang terjadi 

pada kehidupan artis 

idola mereka 

4, 10, 15 21 4 

3 Interest 

a. Keinginan untuk 

menemui artis idola 

mereka secera langsung 
5, 11, 19 - 3 

b. Keinginan melihat artis 

idola secepatnya baik 

dalam bentuk bertemu di 

majalah, di tabloid 

ataupun di program 

televisi. 

6, 12, 

14, 22 
- 4 

Jumlah 22 1 23 

 

 

1. Instrumen Parasocial Relationship 
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Instrumen ini merupakan instrumen yang disusun sendiri oleh peneliti 

dengan mengacu pada teori hubungan parasosial Horton & Wohl (1956). 

Penjelasan lebih lanjut mengenai dimensi dan indikator hubungan parasosial 

dapat dilihat pada tabel 3.1 di atas. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Self-Esteem 

 

No Dimensi Indikator 

Item 

Jumlah 

F UF 

1 

Kekuasaan 

(Power) 

a. Mampu mengatur dan 

mengontrol tingkah 

laku orang lain 

1, 13, 25 - 3 

b. Adanya pengakuan 

dan rasa hormat dari 

orang lain 

2 35, 27, 42 4 

2 

 

Keberartian 

(Significance) 

a. Penerimaan diri - 3, 15, 30 3 

b. Penerimaan orangtua 4, 16, 26 38 4 

c. Penerimaan teman 5, 17 31, 36 4 

d. Popularitas diri - 6 1 

3 

Kebajikan 

(Virtue) 

a. Mentaati etika dan 

norma yang berlaku 

di masyarakat 

18 - 1 

b. Melaksanakan tugas 

dan kewajiban 

sebagai hamba Tuhan 

Yang Maha Esa 

7 19 2 

4 

Kompetensi 

(Competence) 

a. Mampu 

melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab 

dengan baik 

8, 14, 20, 

28 
33, 37, 39 7 

b. Mampu menghadapi 

situasi sosial 
9 21, 29 3 

c. Mampu berprestasi 10, 22 41 3 

d. Mampu 

menyelesaikan 

masalah sendiri 

11 23, 34 3 
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e. Mampu mengambil 

keputusan sendiri 
12, 24 32, 40 4 

Jumlah 21 21 42 

 

2. Instrumen Self-Esteem 

Instrumen ini merupakan instrumen yang disusun oleh Fina Nafisah Puad 

(2012) kemudian dimodifikasi kembali oleh peneliti untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. Instrumen disusun mengacu pada teori self-esteem dari 

Coopersmith (1967). Instrumen ini dikembangkan dari empat dimensi, yaitu 

power, significance, virtue, dan competence. Penjelasan lebih lanjut mengenai 

dimensi dan indikator self-esteem dapat dilihat pada tabel 3.2 di atas. 

3. Teknik skoring 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang biasanya 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2012).  

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Ragu-ragu (R), tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut teknik skoring 

dari jawaban tersebut: 

Tabel 3.3 

Kategori Skala Instrumen Penelitian 

 

Pernyataan 
Item 

Favorable Unfavorable 

Sangat setuju 4 1 

Setuju  3 2 
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Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

      (Sugiyono, 2012) 

A. Pengembangan Instrumen 

Sebelum data penelitian diperoleh, instrumen yang sudah di judgment akan 

dilakukan uji instrumen dengan menggunakan metode estimasi single trial 

administration. Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat tes kepada sekelompok subjek sebanyak satu kali, 

kemudian dengan cara tertentu estimasi reliabilitas tes tersebut dihitung. Metode 

estimasi pengukuran satu kali ini akan menghasilkan informasi tentang tingkat 

konsistensi internal alat ukur (Idrus, 2009). 

 Pengukuran ini dilakukan untuk melihat sejauh mana instrumen benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur dan konsistensi dari instrumen yang bertujuan 

untuk apakah masing-masing berkorelasi dengan skor total. Metode yang 

digunakan dalam uji instrumen yaitu: 

1. Validitas Isi 

Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap 

isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgment. Pertanyaan 

yang dicari jawabannya dalam validasi ini adalah “sejauhmana item-item 

dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur” atau 

“sejauhmana isi tes mencerminkan ciri atribut yang hendak diukur”. Tes harus 

komprehensif isinya akan tetapi harus pula memuat hanya isi yang relevan 

dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur (Azwar, 2010). 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ketepatan atau konsistensi atau dapat dipercaya 

(Idrus, 2009). Dalam pendekatan kuantitatif, reliabilitas dilakukan dengan 

cara mencari harga reliabilitas instrumen, yaitu instrumen terlebih dahulu 

diujicobakan dan data hasil ujicoba selanjutnya dihitung secara statistik 
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dengan menggunakan formula statistik. Penghitungan reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan SPSS versi 19. Dalam penelitian ini, penghitungan 

reliabilitas menggunakan pendekatan Alpha Cronbach dengan rumus sebagai 

berikut: 

α=  

keterangan: 

α  = Koefisien reliabilitas alpha 

k  = Banyaknya pertanyaan 

sj
2
  = Nilai varians jawaban item; j = 1,2,3,… 

sx
2
  = Nilai varians skor total 

Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach terbagi menjadi 5 kategori, yaitu: 

Tabel 3.4 

Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

 
Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Sangat Reliabel >0,900 

Reliabel 0,700 – 0,900 

Cukup Reliabel 0,400 – 0,700 

Kurang Reliabel 0,200 – 0,400 

Tidak Reliabel <0,200 

(Guilford, dalam Sugiyono, 2008) 

Selanjutnya, dilakukan penghitungan nilai corrected item-total correlation 

dengan menggunakan program SPSS versi 19. Bila koefisien korelasi sama 
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dengan 0,30 atau lebih, maka butir instrumen dinyatakan valid (Sugiyono, 2012). 

Hasil uji dari instrumen parasocial relationship adalah sebagai berikut, 

Tabel 3.5  

Nilai Reliabilitas Parasocial Relationship 

 

 

 

 

 

Dari penghitungan reliabilitas dengan menggunakan bantuan software SPSS 

versi 19.0, didapatkan hasil seperti tabel di atas, yaitu koefisien reliabilitas 

sebesar 0,940 yang menandakan bahwa instrumen parasocial relationship yang 

digunakan sangat reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Peneliti menggunakan instrumen self-esteem yang disusun oleh Fina Nafisah 

Puad (2012). Instrumen self-esteem tersebut memiliki nilai koefisien reliabilitas 

sebesar 0,940 yang artinya instrumen tersebut sangat reliabel. 

Selanjutnya, uji reliabilitas digunakan pada setiap item yang dilihat dari nilai 

corrected item-total correlation dengan menggunakan bantuan dari program 

SPSS versi 19. Jika terdapat item yang memiliki nilai kurang dari 0,30 maka item 

tersebut akan dibuang dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam instrumen karena 

tidak reliabel.  

Tabel 3.6 

Hasil Pengembangan Instrumen Parasocial Relationship 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.940 23 

No Dimensi Indikator 
Nomor Item 

yang Layak 

Nomor Item 

Tidak Layak 

1 

Companionship 

 

c. Melihat artis idola mereka 

sama seperti teman sendiri 

dan menikmati 

keterlibatannya 

1, 7, 13, 16, 

18, 20, 23 
 

2 
Emphatic 

d. Melihat artis idola sebagai 

pribadi yang rendah hati 
2, 8  
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B. Norma Skala 

Tujuan kategorisasi adalah menempatkan individu ke dalam kelompok yang 

terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang diukur. 

Kontinum jenjang ini dari rendah ke tinggi, dari sangat tidak puas ke sangat puas, 

dan semacamnya (Azwar, 2007). Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga 

kategorisasi yaitu, Rendah, Sedang, dan Tinggi. 

 

Tabel 3.7 

Rumus Norma Skala Parasocial Relationship 

 

 

 

 

Involvement e. Mengevaluasi artis idola 

secara personal 
3, 9, 17  

f. Merespon secara 

emosional pada peristiwa 

yang terjadi pada 

kehidupan artis idola 

mereka 

4, 10, 15 21 

3 Interest 

c. Keinginan untuk 

menemui artis idola 

mereka secera langsung 

5, 11, 19  

d. Keinginan melihat artis 

idola secepatnya baik 

dalam bentuk bertemu di 

majalah, di tabloid 

ataupun di program 

televisi. 

6, 12, 14, 22  

Rumus Kategori 

79,99 < X Tinggi 

61,59 ≥ X ≥ 79,99 Sedang 

X < 61,59 Rendah 
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Tabel 3.8 

Rumus Norma Skala Self-Esteem 

 

 

 

 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

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

apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa 

pernyataan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden 

secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2012). 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah seluruh data dari responden terkumpul, selanjutnya dilakukan 

analisis data. Menurut Sugiyono (2012) dilakukannya teknik analisis data 

tersebut adalah untuk menjawab rumusan masalah atau pengujian hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam suatu penelitian. Dibawah ini pemaparan teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Uji asumsi 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan sebuah pengujian yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti atau 

mendekati ditribusi normal. Distribusi dikatakan normal jika berbentuk 

lonceng (bell shaped). Data yang dikatakan „baik‟ adalah data yang 

Rumus Kategori 

134,45 < X Tinggi 

108,37 ≥ X ≥ 134,45 Sedang 

X < 108,37 Rendah 
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mempunyai pola seperti distribusi normal, yaitu tidak melenceng ke 

kanan atau ke kiri (Santoso, 2010). 

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 

versi 19 dengan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Data 

tersebut akan dikatakan memiliki penyebaran normal jika memiliki 

nilai Assym. Sig. (2-tailed) > 0,05.  

Tabel 3.9 

Hasil Uji Normalitas 
 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil bahwa insturmen 

parasocial relationship memiliki signifikansi sebesar 0.058 dan 

instrumen self-esteem sebesar 0.200 yang artinya kedua instrumen 

memiliki distribusi normal karena nilainya lebih besar dari 0.05. 

b. Uji linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan dependen. Suatu hubungan dapat dikatakan linear 

apabila terdapat kesamaan variabel, baik penurunan maupun kenaikan 

yang terjadi pada kedua variabel tersebut. Uji linearitas dilakukan 

dengan bantuan SPSS versi 19. Sepasang data dikatakan memiliki 

hubungan linear jika memiliki nilai signifikansi <0,05. Dari hasil 

perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi kedua variabel 

sebesar 0,000 , yang artinya parasocial relationship dan self-esteem 

memiliki hubungan linear. 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Linearitas 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig. 

Parasocial Relationship .102 73 .058 

Self-Esteem .070 73 .200
*
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Self-Esteem * 

Parasocial 

Relationship 

Between Groups (Combined) 7548.871 29 260.306 2.386 .005 

Linearity 2422.038 1 2422.038 22.203 .000 

Deviation from 

Linearity 

5126.833 28 183.101 1.678 .062 

Within Groups 4690.800 43 109.088   

Total 12239.671 72    

 

2. Uji korelasi 

a. Teknik Korelasi 

Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson 

Product Moment. Uji korelasi Pearson Product Moment digunakan 

untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Berikut merupakan rumusan dari teknik 

korelasi produk momen:  

 

 

Keterangan : 

 = koefisien korelasi pearson’s product moment 

 = jumlah responden  

∑Χ = jumlah skor parasosial relationship 

∑Υ  = jumlah skor self-esteem 

∑Χ
2
  = jumlah skor kuadrat parasosial relationship 

∑Υ
2
  = jumlah skor kuadrat self-esteem  

∑ΧΥ  = jumlah dari hasil perkalian dari total skor parasosial relationship 

dan self-esteem 
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Setelah nilai koefisien korelasi didapatkan, maka pedoman untuk 

memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.11 

Koefisien Korelasi 

 

 

 

       (Sugiyono, 

2012)  

b. Uji 

signifikansi 

Signifikansi 

merupakan kemampuan 

untuk 

digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu (Sugiyono, 2012). Uji 

signifikansi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang 

signifikan antara variabel pertama dengan variabel kedua. Untuk 

menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah hubungan yang ditemukan 

itu berlaku untuk seluruh populasi, maka perlu diuji signifikansinya. Uji 

signifikansi dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 19, 

kedua variabel memiliki signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan pada 

besarnya angka Sig. yang dikonsultasikan dengan tingkat kesalahan, 

yaitu α = 0,05. Jika nilai Sig. < 0,05 maka disimpulkan bahwa koefisien 

korelasi tersebut signifikan, sehingga hasilnya dapat berlaku pada 

populasi tersebut (Santoso, 2010).

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 0,999 Sangat Kuat 


