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Riset Kuantitatif 

Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu 

masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu 

mementingkan kedalaman data atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek 

keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari 

seluruh populasi (Kriyantono, 2006: 57). 

Dalam riset kuantitatif, peneliti dituntu bersikap objektif dan memisahkan diri dari 

data. Artinya, peneliti tidak boleh membuat batasan konsep atau alat ukur data yang 

bersifat sekehendak hatinya sendiri. Semuanya harus objektif dengan diuji terlebih 

dahulu apakah batasan konsep dan alat ukurnya sudah memenuhi prinsip reliabilitas 

dan validitas. Dengan kata lain, peneliti berusaha membatasi konsep atau variabel yang 

diteliti dengan cara mengarahkan riset dalam setting yang terkontrol, lebih sistematik 

dan terstruktur dalam sebuah desain riset. Desain riset ini sudah harus ditentukan 

sebelum riset dimulai. 

Karena peneliti harus menjaga sifat objektif maka dalam analisis datanya pun, 

peneliti tidak boleh mengikutsertakan analisis dan interpretasi yang bersifat subjektif. 

Karena itu, digunakan uji statistik untuk menganalisis data. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-

bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif 

adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori 

dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah 

bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan 

yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-

hubungan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun 

ilmu-ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini 

juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah 

penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya 

dengan penelitian kualitatif. 
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Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik 

objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang 

diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi 

dan persentase tanggapan mereka. Sebagai contoh: 240 orang, 79% dari populasi 

sampel, mengatakan bahwa mereka lebih percaya pada diri mereka pribadi masa depan 

mereka dari setahun yang lalu hingga hari ini. Menurut ketentuan ukuran sampel statistik 

yang berlaku, maka 79% dari penemuan dapat diproyeksikan ke seluruh populasi dari 

sampel yang telah dipilih. pengambilan data ini adalah disebut sebagai survei kuantitatif 

atau penelitian kuantitatif. 

Ukuran sampel untuk survei oleh statistik dihitung dengan menggunakan 

rumusan untuk menentukan seberapa besar ukuran sampel yang diperlukan dari suatu 

populasi untuk mencapai hasil dengan tingkat akurasi yang dapat diterima. pada 

umumnya, para peneliti mencari ukuran sampel yang akan menghasilkan temuan 

dengan minimal 95% tingkat keyakinan (yang berarti bahwa jika Anda survei diulang 100 

kali, 95 kali dari seratus, Anda akan mendapatkan respon yang sama) dan plus / minus 

5 persentase poin margin dari kesalahan. Banyak survei sampel dirancang untuk 

menghasilkan margin yang lebih kecil dari kesalahan. 

Beberapa survei dengan melalui pertanyaan tertulis dan tes, kriteria yang sesuai 

untuk memilih metode dan teknologi untuk mengumpulkan informasi dari berbagai 

macam responden survei, survei dan administrasi statistik analisis dan pelaporan semua 

layanan yang diberikan oleh pengantar komunikasi. Namun, oleh karena sifat teknisnya 

metode pilihan pada survei atau penelitian oleh karena sifat teknis, maka topik yang lain 

tidak tercakup dalam cakupan ini. 

Secara umum riset kuantitatif memiliki ciri-ciri: 

− Hubungan riset dan peneliti: jauh. Peneliti mengangap bahwa realitas terpisah dan 

ada di luar dirinya, karena itu harus berjarak supaya objektif. Alat ukurnya harus 

dijaga keobjektifannya. 

− Riset bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis, mendukung atau menolak teori. 

Data hanya sebagai sarana konfirmasi teori atau teori dibuktikan dengan data. Bila 

dalam analisis ditemukan penolakan terhadap hipotesis atau teori, biasanya peneliti 
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tidak langsung menolak hipotesis atau teori tersebut melainkan meneliti dahulu 

apakah ada kesalahan dalam teknik samplingnya atau definisi konsepnya kurang 

operasional, sehingga menghasilkan instrumen (kuisioner) yang kurang valid.  

− Riset harus dapat digeneralisasikan, karena itu menuntut sampel yang representatif 

dari seluruh populasi, operasionalisasi konsep serta alat ukur yang valid dan reliabel. 

− Prosedur riset operasional—empiris, artinya penelitian berangkat dari konsep-

konsep atau teori-teori yang melandasinya. Konsep atau teori inilah yang akan 

dibuktikan dengan data yang dikumpulkan di lapangan.  

 

Metode riset berdasarkan metodologi kuantitatif 

Berdasarkan metodologi kuantitatif, dikenal beberapa metode riset, antara lain: 

a. Metode Survei 

Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen 

pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah 

responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Dalam survei proses 

pengumpulan data dan analisis data sosial bersifat sangat terstruktur dan mendetail 

melalui kuisioner sebagai instrumen utama untuk mendapatkan informasi dari 

sejumlah responden yang diasumsikan mewakili populasi secara spesifik. Karena itu 

penggunaan teknik sampling yang benar sangat menentukan kualitas riset.  

Contoh: riset tentang preferensi mahasiswa terhadap acara televisi, dari populasi 

mahasiswa diambil beberapa mahasiswa yang terpilih sebagai responden, kemudian 

mereka diberikan kuisioner tentang acara apa saja yang mereka pilih. 

Secara umum metode survei terdiri dari dua jenis, yaitu deskriptif dan eksplanatif 

(analitik). Pembagian ini berdasarkan pada tataran atau cara periset menganalisis 

data yang telah dikumpulkan dan jumlah variabel yang diteliti.  

Dalam perkembangannya, metode survei memungkinkan menggunakan 

wawancara sebagai instrumen riset disamping kuisioner. Tujuannya adalah untuk 

memperdalam analisis dan interpretasi data. Namum wawancara ini bukan 

wawancara mendalam yang biasa dijumpai pada riset kualitatif. Wawancara pada 
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survei digunakan sebatas untuk mengembangkan kuisioner yang diisi responden. 

Mulyana (2001: 180) menyebutnya sebagai wawancara terstruktur, di mana yang 

disusun pertanyaannya sudah disiapkan dan pilihan-pilihan jawaban yang sudah 

disediakan. 

− Survei Deskriptif 

Jenis survei ini digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi 

yang sedang diteliti. Fokus riset ini adalah perilaku yang sedang terjadi (what 

exist at the moment) dan terdiri dari satu variabel. Misalnya, menggambarkan 

variabel sosiodemografis responden dalam riset “bagaimana karakteristik 

sosiodemografis pembaca Kompas?”, maka peneliti akan menggambarkan 

tingkat pendidikan responden, tingkat penghasilan, agama, jenis kelamin, tempat 

tinggal, usia, status perkawinan, dan lainnya. Untuk analisis data dapat 

menggunakan uji statistik deskriptif. 

− Survei Eksplanatif 

Jenis survei ini digunakan bila peneliti ingin mengetahui mengapa situasi atau 

kondisi tertentu terjadi atau apa yang  memengaruhi terjadinya sesuatu. Peneliti 

tidak sekedar menggambarkan terjadinya fenomena tapi telah mencoba 

menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa pengaruhnya. Dengan kata 

lain, peneliti ingin menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Peneliti 

dituntut untuk membuat hipotesis sebagai asumsi awal untuk menjelaskan 

hubungan atar variabel yang diteliti. Analisis data menggunakan uji statistik 

inferensial.  Contoh: seorang praktisi periklanan mensurvei apakah  frekuensi 

terpaan iklan memengaruhi keinginan untuk membeli produk yang diiklankan. 

Survey eksplanatif dapat dibagi dua sifat: komparatif dan asosiatif 

Survey komparatif bermaksud untuk membuat komparasi (membandingkan) 

antara variable yang satu dengan variable lain yang sejenis. Misalnya: “apakah 

ada perbedaan antara tingkat kepuasan penonton TV One dan Metro TV?” 

Survey asosiatif bermaksud untuk menjelaskan hubungan (korelasi) antar-

variabel. Contohnya: “apakah ada hubungan antara tingkat terpaan media 

dengan pilihan partai pada Pemilu?” 
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b. Metode Analisis Isi 

Metode analisis isi adalah metode yang digunakan untuk meneliti atau 

menganalisis isi komunikasi secara sistematik, objektif dan kuantitatif. Sistematik 

berarti bahwa segala proses analisis harus tersusun melalui proses yang sistematik, 

mulai dari penentuan isi komunikasi yang dianalisis, cara menganalisisnya, maupun 

kategori yang dipakai untuk menganalisisnya.  

Objektif maksudnya bahwa peneliti harus mampu mengenyampingkan factor-

faktor yang sifatnya subjektif atau bias personal, sehingga hasil analisis benar-benar 

objektif dan bila dilakukan penelitian lagi oleh peneliti yang lainnya, maka hasilnya 

relatif akan sama atau tidak jauh berbeda. Analisis isi harus bisa dikuantitatifkan ke 

dalam angka-angka, misalkan “70% berita Media Indonesia adalah bertema 

ekonomi”. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2009: 89) analisis isi digunakan untuk memperoleh 

keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi 

dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: surat kabar, buku, 

puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik, 

teater, dan sebagainya. Kita misalkan ingin mengetahui apakah lagu-lagu Indonesia 

sekarang ini lebih berorientasi pada cinta atau kritik sosial; apakah sinetron di televisi 

lebih mengungkapkan kehidupan “cengeng” daripada kehidupan realistis; apakah 

novel masa kini kebanyakan berpusat pada kehidupan konsumerisme; apakah surat 

kabar A menunjukkan sikap konservatif; apakah pidato tokoh politik tertentu 

cenderung menggunakan kata-kata yang abstrak dan sloganistis, dan sebagainya. 

Analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan pada isi komunikasi yang tampak 

(tersurat/manifest/nyata). Sedangkan untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya 

tersirat (laten), misalkan ideologi atau politik bahasa yang terkandung dalam suatu 

berita, maka dilakukan riset analisis isi kualitatif. Dalam perkembangan studi ilmu 

komunikasi, metode analisis isi kualitatif berkembang menjadi beberapa varian 

metode, antara lain: analisis wacana, analisis framing, dan analisis semiotika. 

c. Metode Eksperimen 

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan atau pengaruh 

sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu (atau lebih) 
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kelompok eksperimental, dan membandingkannya hasilnya dengan kelompok 

kontrol yang tidak mengalami manipulasi. 

Peneliti harus membagi responden ke dalam dua kelompok. Kelompok satu 

dimanipulasi dengan pesan-pesan tertentu, kelompok dua tidak. Selanjutnya peneliti 

melihat efek manipulasi tersebut terhadap kelompok satu dan membandingkannya 

dengan kelompok dua yang tidak dimanipulasi. 

Contohnya, untuk mengetahui apakah acara kriminalitas di televisi memengaruhi 

penonton melakukan tindakan kekerasan, peneliti membuat dua kelompok 

eksperimen terhadap penonton anak-anak. Kelompok satu disuguhi tayangan 

kriminalitas di televisi seperti Buser, Sergap, TKP, dan sejenisnya. Kelompok dua 

disuguhi oleh tayangan ringan semacam acara komedi.  Kelompok satu disebut 

kelompok eksperimen dan kelompok yang kedua disebut kelompok kontrol.  

Jika kekerasan diukur dengan perilaku memukul, menendang, mencubit dan 

sejenisnya, bila penonton yang setelah menonton acara kriminalitas di televisi ketika 

diamati banyak yang memukul, menendang, mencubit, berarti terbukti bahwa acara 

kriminalitas memengaruhi perilaku kekerasan penonton. 

  Contoh eksperimen lainnya adalah pengaruh penampilan komunikator terhadap 

penerimaan isi pesan. Pesan yang sama disampaikan kepada sekelompok 

mahasiswa. Pembaca pesan yang pertama dipilih komunikator yang berwajah 

cantik. Setelah itu mahasiswa diminta mengisi kuisioner tentang bagaimana tingkat 

pemahaman mereka terhadap pesan yang dibacakan. Berikutnya, pesan yang sama 

dibacakan oleh komunikator yang wajahnya tidak cantik. Selanjutnya mahasiswa 

diminta mengisi kuisioner yang sama. Kemudian peneliti dapat membandingkan 

hasil eksperimen tersebut. 

Secara umum prosedur eksperimen adalah sebagai berikut: 

Peneliti membagi responden ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen, yaitu kelompok yang dikenai perlakuan, stimulus, atau dimanipulasi dan 

kelompok kontrol (yang tidak dikenai perlakuan atau tidak dimanipulasi). 

• Pemilihan anggota kelompok harus melalui randomisasi (acak). 
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• Melakukan pretest. Pada tahap ini peneliti menentukan variabel pengaruh (bebas 

atau independen) dan varibael tak bebas (terpengaruh, tergantung, atau 

dependen). 

• Peneliti memberikan atau memperkenalkan satu atau lebih variabel independen 

kepada kelompok eksperimen. Misalkan, terpaan acara kriminalitas kepada 

kelompok eksperimen. 

• Melakukan posttest. Peneliti meneliti apakah ada pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Keuntungan metode eksperimen bagi peneliti adalah kemampuannya memberikan 

bukti nyata mengenai hubungan sebab akibat yang langsung dapat dilihat. Caranya 

yang sangat sederhana memudahkan untuk diulang-ulang oleh peneliti yang lainnya. 

Namun metode ini juga mempunyai kekurangan adalah kurangnya sifat alami, yaitu 

apabila responden mengetahui sedang dieksperimen, maka perilakunya cenderung 

disesuaikan atau dibagus-baguskan. Hal ini bisa saja mempengaruhi kealamiahan 

respon responden. 

 

Penilaian Kesahihan (Validitas) Riset Kuantitatif 

Setiap penelitian harus dapat dinilai. Ukuran penilaian berbeda antara penelitian 

kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, validitas riset kuantitatif terletak pada penentuan 

metodologisnya. Berikut ini penjelasan dari validitas riset kuantitatif: 

1. Validitas internal, mencakup: 

a. apakah alat ukur sesuai dengan apa yang diukur 

b. pemilihan teori/konsep 

c. pengukuran konsep (reliabilitas) yaitu pada definisi operasional 

2. Validitas eksternal: 

a. pemilihan sampel, apakah sudah representatif atau belum, karena riset 

kuantitatif dimaksudkan untuk melakukan generalisasi hasil riset, artinya 
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temuan data pada kelompok sampel tertentu dianggap mewakili populasi 

yang lebih besar 

b. kemungkinan penelitian mampu diterapkan pada konteks dan waktu yang 

berbeda, dan bahwa jika ada peneliti yang melalukan penelitian yang 

sama maka ada kemungkinan bahwa hasilnya temuannya juga tidak 

akan jauh berbeda pula. 
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