
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dusun Sanggrahan, Condong Catur, Depok,

Sleman, Yogyakarta.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Berdasarkan populasi yang telah direncanakan, maka penelitian ini

difokuskan pada masyarakat Dusun Sanggrahan, Condong Catur, Depok,

Sleman, Yogyakarta.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi subyek

sesungguhnya dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalali

convenience sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan ketersediaan

elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya, atau dengan kata lain

sampel yang diambil karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu

yang tepat (Durianto, 2001 : 33).

Sedangkan teknik pengambilan sampel dimana jumlah populasi tidak

diketahui yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan rumus

(pedoman penulisan skripsi FE UII, 2003 : 22):

(Z\l2a)2.p.q
n = ——-

E2

ii
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Keterangan:

n = Jumlah sampel

Zl/2a = Luas kurva normal standar ( Batas luar daerah. Nilai Zl/2a

adalah sebesar 1,96. Angka ini didapat dari tabel Z, karena

pada kondisi dimana nilai deviasi standar tidak diketahui,

maka tabel Z berdistribusi normal lagi. Sehingga untuk

jumlah populasiyang tidak terbatas akan mengikuti nilai

tabel Z

a = Tingkat kesalahan data yang ditolerir oleh peneliti

p = Nilai proporsi dari bagian populasi

q = Nilai proporsi selain p

E = Deviasi sampling maksimum yang diinginkanpeneliti

(keputusan subjektif)

Dimana diketahui

(a) = 5%

Zvia = 1.96

E = 5 %

p =95 %

q = 5 %

makajumlah sampel jumlah sampel yangakanditeliti sebanyak



(L96)2-95%-5%
« = -

(0,05)2

0.1825
n =

29

0.0025

n = 73 (dibulatkan menjadi 100 responden)

3.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan variabel faktor emosi yang memiliki

memiliki atribut: kemarahan, kesedihan, ketakutan, ketegangan.

• Kemarahan adalah suatu keadaan sakit hati yang merendahkan diri

seseorang.

• Kesedihan adalah rasa kehilangan atau ketidakberdayaan.

• Ketakutan adalah keadaan ketika menghadapi bahaya yang akan

terjadi.

• Ketegangan adalah rasa gelisah atau kesusahan yang terutama

terlihat ketika seseorang merasa takut.

Indikator dari atribut kemarahan, kesedihan, ketakutan, ketegangan :

1. Untuk indikator kemarahan

1. Ketika anda menyaksikan iklan yang menggambarkan seorang

dewasa menampar seorang anak kecil hingga babak belur,

apakah anda marah?

2. Ketika anda menyaksikan iklan tentang penyiksaan fisik

terhadap anak kecil, apakah anda marah?



3. Ketika anda melihat iklan yang menggambarkan seorang

dewasa membentak dan mengusir seorang anak kecil yang

memerlukan bantuan, apakah anda marah?

Dengan Score yang diberikan
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sangat tidak marah Sangat marah

2. Untuk indikator kesedihan

1. Ketika anda menyaksikan iklan terhadap seorang anak kecil

yang menderita karena kekejaman orang yang seharusnya

melindunginya, apakah anda sedih ?

2. Ketika anda melihat iklan yang menggambarkan seorang

anak kecil yang menangis karena disiksa oleh orang yang

seharusnya melindunginya, apakah anda sedih ?

3. Ketika anda melihat iklan anak kecil yang terlunta-lunta di

jalanan, apakah anda sedih ?

4. Ketika anda melihat iklan yahg menggambarkan anak-anak

kecil tersiksa, apakah anda sedih?

5. Apakah anda sedih melihat gambar anak perempuan yang

sedang menangis ini ? (korban kekejaman orang dewasa )



Dengan Score yang diberikan

sangat tidak
sedih
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sangat sedih

3. Untuk indikator ketakutan

1. Apakali anda takut melihat iklan tentang masa depan anak-anak

korban kekejaman orang dewasa yang seharusnya

melindunginya ?

2. Apakah anda takut tentang perkembangan mental anak-anak

korban pemerkosaan?

3. Apakah anda takut melihat iklan tentang keadaan fisik anak-

anak korban penyiksaan orang dewasa ?

Score yang diberikan

sangat tidak takut

1

sangat takut

4. Untuk indikator ketegangan

1. Apakah anda tegang melihat iklan anak kecil yang menderita

akibat disiksa olehorangyahgseharusnya melindunginya ?

2. Apakali anda tegang melihat iklan anak kecil yang dikurung

di kamar mandi berhari-hari tanpa diberi makan ?



3. Apakah anda tegang melihat siaran TV mengenai perilaku

phedophilia (kelaman sex yang suka terhadap anak kecil)

terhadap anak kecil ?

Score yang diberikan

sangat tidak tegang sangat tegang

32

12 3 4 5

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel faktor

empati yang memiliki atribut : protection motivation (Motivasi untuk

memberikan perlindungan), fantasy elaboration (Keinginan untuk mengetahui

lebih jauh serta ingin mengetahui yang dibutuhkan), compasion/pity (perasaan

terharu), perspective taking (menyetujui pandangan korban yang memerlukan

bantuan)

Indikator dari atribut protection motivation (Motivasi untuk memberikan

perlindungan), fantasy elaboration (Keinginan untuk mengetahui lebih jauh serta

ingin mengetahui yang dibutuhkan). compasion/pity (perasaan terharu).

perspective taking (menyetujui pandangankorban yang memerlukan bantuan):

1. Untuk Indikator protection motivation

1. Setelah anda menyaksikan anak-anak korban penyiksaah

oleh orang yang seharusnya melindungi, apakah anda ingin

melindungi mereka ?

2. Setelah menyaksikan iklan tentang penderitaan yang

dialami oleh anak-anak yang dilakukan oleh orang yang
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seharusnya melindungi apakah anda ingin melindungi

mereka?

3. Setelah menyaksikan iklan tentang kekejaman terhadap

anak-anak jalanan, apakah andaingm melindungi mereka?

Score yang diberikan

sangat tidak melindungi sangat ingin melindungi

2. Untuk indikator fantasy elaboration

- Setelah melihat iklan tentang anak-anak korban penyiksaan,

apakah anda ingin mengetahui lebih jauh mengenai masa

depan anak-anak tersebut ?

- Apakali anda ingin mengetahui bagaimana perasaan anak-

anak korban penyiksaan ?

- Setelah menyaksikan iklan tentang anak-anak korban

penyiksaan orang dewasa, apkah anda ingin mengetahui

kebutuhan mereka ?

Score yang diberikan

sangat tidak ingin tahu sangat ingin tahu



3. Untuk Indikator compasion /pity

1. Apakah anda terharu melihat iklan seorang anak kecil

kurus kelaparan karenadikurung di kamartanpa diberi

makan?

2. Apakali anda terharu melihat iklan anak kecil tidak

berdosa dipukuli hingga babak belur oleh orang yang

seharusnya melindunginya ?

3. Apakah andaterharu melihat iklantentang keadaan anak

kecil korban phedopilia ?

Score yang diberikan

sangat tidak terharu Sangat terharu
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4. Untuk indikator perspective taking

1. Setelah anda melihat iklan anak kecil korban penyiksaan

orang dewasa, apakah anda menyetujui agar pelaku dihukum

berat ?

2. Apakah anda menyetujui bahwa pelaku tindakan peyiksaan

terhadap anakkecil itu tidak memiliki rasa perikemanusiaan

3. Setelah anda melihat iklan tentang kekejaman terhadap

anak-anakjalanan, apakah anda menyetujui pelaku dihukum

mati?



Score yag diberikan

sangat tidak menyetujui

1 3 4
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sangat menyetujui

♦ Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel

perilaku prososial yang memiliki atribut : Keputusan memberikan bantuan,

Indikator dari atribut Keputusan memberikan bantuan :

A. Setelah anda menyaksikan iklan anak-anak korban peyiksaan orang

dewasa, apakah anda mau memberikan bantuan kepada mereka agar

mereka memilki masa depan yang cerah ?

B. Setelah anda melihat iklan tentang penderitaan yang dialami oleh anak

kecil, apakah anda akan memberikan bantuan kepada mereka ?

Score yang diberikan

sangat tidak mau membantu sangat ingin membantu

2 3 4 5

3.4 Data dan Tekhnik Pengumpulan Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah jumlah data yang diperoleh secara langsung dari

sumber ash (tidak melalui media perantara). Data primer khusus

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data

primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau

kegiatan, dan hasil pengujian. "Penelitian dengan data primer dapat
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mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang

tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminer atau setidaknya

dikurangi".(Indriantoro, 1999)

Data penelitian diperoleh oleh peneliti melalui kuesioner yang

dibagikan kepada responden. Dalam kuesioner penelitian ini digunakan

skala penilaian dengan lima kategori terhadap semua variabel dengan

menggunakan metode perbedaan semantik yaitu responden diminta untuk

menilai suatu konsep atau obyek dimana pada penelitian ini adalah iklan

pelayanan masyarakat Child Abuse pada suam skala. Responden yang

diminta untuk mengisi kuesioner adalah masyarakat Dusun Sanggrahan,

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.

3.4.2 Uji Instrumen

Untuk menguji apakah pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan

cukup valid dan reliabel, digunakan analisis reliabilitas dan analisis

validitas.

a. Analisis Validitas

Analisis validitas merupakan analisis kecermatan suam test

melakukan ukurnya. Dengan menguji kesesuaian anatara bagian-

bagian instrument dengan instrument keseluruhan menggunakan

uji korelasi Product Moment Pearson dengan menggunakan

bantuan program SPSS 10.00
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b. Analisis Reliabilitas

Analisis reliabilitas merupakan suatu pengujian yang menunjukkan

sejauh mana pengukuran im dapat nebunjukan hasil yang relatif

tidak berbeda bila dilakukan pengukuran terhadap subyek yang

sama. Sebuah data dikatakan reliabel bila data tersebut memiliki

nilai konsistensi terhadap perubahan waktu. Pengujian reliabilitas

dilakukan dengan menggunakan perhitungan Cronbach Alpha

dengan bantuan program SPSS 11.05, data yang digunakan untuk

menguji reliabilitas adalah data yang masuk kriteria valid saja.

3.5 Metode Analisis Data

Dalampenelitian mi, penulis menganalisis datadengan menggunakan :

1. Analisa Kualitatif

Yaim analisa yang berdasarkan pada hasil jawaban dari responden

berdasarkan prosaitase.

2. Analisa Kuantitatif

Yaim analisa yang dilakukan berdasarkan pada analisa data kualitatif

yang kemudian dianalisa lebih lanjut. Adapun alat analisa yang

digunakan adalali sebagai berikut:

• Menghitung Angka Indeks Persepsi

Analisis sikap konsumen diukur dengan menggunakan Multy

AtributAttitude Model, yaim dengan rumus:



S WLXi

Ip=
ZWi
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Dimana:

Ip : Persepsi masyarakat terhadap iklan

Wi : Bobot yang diberikan masyarakat terhadap atribut I pada iklan

Xi : Kmerja/fakta yang dirasakan masyarakat terhadap atribut I pada

iklan

• Regresi Lmier Berganda

Regresi Lmier Berganda digunakan unmk mengetahui besarnya

koefisien variabel (x) terhadap variabel terganmng (y). Rumusnya

adalah sebagai berikut:

Y = b0+ bi,Xi + b2,X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+b8X8

Dimana:

Y = Keputusan memberikan bantuan

bo = konstata regresi

bi ,bj,...,t>8 = koefisien regresi

Xi = Faktor Kemarahan

X2 = Faktor Kesedihan

X3 = Faktor Ketakutan

X4 = Faktor Ketegangan

X5 = Faktor Protection Motivation
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Xs = Faktor Fantasy elaboration

X7 = Faktor Compasion /pity

Xg =Faktor Perspective Taking

• Ujit

Pengujian ini dimaksudkan unmk mengetahui seberapa jauh

keterandalan msing-masing koefisien regresi (b,, b2, ... , b8) sebagai

penaksir harga pi dan (32 langkah uji t:

1. menentukan nilai Ho dan Ha

HO = X,=X2 = X3 =X4=X5 = X6=X7=X8 = 0

Artinya ada pengaruh yang signifikan antara varabel mdependen (X)

dengan variabel dependen (Y).

Ha = X1^X2^X3^X4^X5^X6^X7^X8#0

Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel

independen (X) dengan variabel dependen (Y).

2. Menetukan level ofsignificancy (a) = 0,05 (5%)

3. Kriteria pengujian

Ho ditolak jika thiumg > t tabel(t signifikan)

Haditerima jika tuning <t tabel(t signifikan)

4. Ujiduasisi

5. menghitung nilai t

rumus :

u bi
th= —

SE
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dimana : SE = standar enor

bi = koefisien regresi

6. Kesimpulan

• UjiF

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kedelapan variabel

bebas yaim : Kemarahan, Kesedihan, Ketakutan, Ketegangan,

Protection Motivation (Motivasi untuk memberikan perlindungan),

Fantasy elaboration (Keinginan untuk mengetahui lebih jauh serta

ingin mengetahui yang dibutulikan), Compasion/pity (perasaan

terharu), Perspective taking (menyemjui pandangan korban yang

memerlukan bantuan)


