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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Kuantitatif merupakan pendekatan pengambilan keputusan manajerial 

yang didasarkan atas penggunaan metode-metode ilmiah dengan 

menggunakan analisis kuantitatif untuk membantu manajer atau 

pengambil keputusan atau kebijakan. Berbagai nama diberikan untuk 

bidang ilmu yang melibatkan pendekatan-pendekatan kuantitatif dalam 

proses pengambilan keputusan. (Nugroho, Saragih & Eko, 2012) 

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe explanatory. Dalam buku Doing 

Social Research, Rowman and Littlefield Publishers (2007) menjelaskan: 

 “The purpose of the explanatory research is to find out why an 

association or relationship exists or why a particular event occurs by 

identifying causes and effects of social phenomenon.”   

Tujuan dari penelitian explanatory adalah untuk mencari mengapa sebuah 

organisasi atau hubungan terjadi atau mengapa sebuah kejadian terjadi 

dengan mengidentifikasi penyebab dan efek dari fenomena sosial. 

 Dasar penelitian ini menggunakan survey, menurut Sugiyono 

(2009) mengungkapkan bahwa metode survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 
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menyebarkan kuesioner,test, wawancara terstruktur dan sebagainya. 

Maholtra (2010) menyatakan bahwa Explanatory Survey dilakukan untuk 

mengeksplorasi situasi masalah, yaitu untuk mendapatkan ide-ide dan 

wawasan ke dalam masalah yang dihadapi manajemen atau para peneliti 

tersebut. Penjelasan penelitian dalam bentuk wawancara mendalam atau 

kelompok focus dapat memberikan wawasan yang berharga. 

 

C. Populasi dan Sampling 

Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Pada penelitian ini yang merupakan populasi adalah anggota grup 

line Ilmu Komunikasi UMM yang pernah mengakses sosial media 

YouTube dan menonton Vlog. Dalam Prasurvey didapat jumlah 

anggota dalam grup line Ilmu Komunikasi UMM 2013 adalah 326 

anggota sampai 30 November 2016. 

Sample 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006), sampel adalah bagian dari 

populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel 

penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber 

data dan dapat mewakili seluruh populasi. Menurut Sugiyono, sampel 

adalah sebagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 
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 Maka untuk menghitung ukuran sampel menggunakan rumus Taro 

Yamane dengan presisi sebesar 10% adalah sebagai berikut : 

n =
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

n =
326

326. 0,12 + 1
 

n =
326

326.0,01 + 1
 

n =
326

4,26
 

n = 76.5 

 Karena hasil merupakan bilangan desimal maka akan dibulatkan 

menjadi 77 jadi, populasi responden yang akan menjadi sampel adalah 

77 responden. 

 

Teknik Sampling 

 Cara pengambilan data dari penelitian ini menggunakan teknik 

sampling Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi menjadi 

sampel. Probability Sampling yang digunakan yaitu Simple Random 

Sampling karena dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi tersebut karena setiap anggota populasi 

dianggap homogen. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. 

Angket merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri 

pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Tujuan penyebaran angket ialah 

mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan 

responden tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban 

yang tidaak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar 

pertanyaan. Disamping itu, responden mengetahui informasi tertentu 

yang diminta. 

Dalam penelitian ini responden yang akan diberikan angket adalah 

Mahasiswa anggota Grup Line Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2013 

untuk memperoleh informasi apakah setelah melihat tayangan VLOG 

di YouTube memberikan pengaruh yang besar atau pengaruh yang 

kecil untuk ikut membuat VLOG tersebut. 

E. Teknik Analisis Data 

Koefisien Korelasi 

 Koefisien korelasi (r) adalah gambaran besarnya hubungan antara 

variable bebas dengan variable terikatnya. Dengan menggunakan rumus 

yaitu : 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2 (𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)}
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Keterangan : 

rxy = Korelasi antara variable X dan variabel Y 

n = Jumlah Sampel 

X = Variabel pengaruh terpaan sosial media YouTube 

Y = Minat Mahasiswa membuat VLOG 

Koefisien Determinasi 

Koefisie determinasi ( r 2 ) adalah besarnya variasi yang dapat dijelaskan 

oleh variabel  bebas terhadap variabel terikat. Dengan menggunakan 

rumus sebagi berikut : 

r2 = ( r )2 

keterangan : 

r2 = koefisien determinasi 

r = koefisien korelasi 

 

F. Uji Keabsahan data 

Uji Validitas data  

Validitas adalah suatu derajat ketepatan instrument (alat ukur), 

maksudnya apakah instrument yang digunakan betul-betul tepat 

mengukur apa yang akan diukur. 

 Untuk mengukur tingkat validitas suatu instrumen, dapat 

digunakan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus Product 

moment. 

Rumus product momentnya adalah sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋𝑌

√(𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2)(𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)
 

 



36 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

x = skor dalam distribusi tabel x 

y = skor dalam distribusi tabel y 

n = Jumlah sampel  

Reliabilitas data 

Reliabilitas data diperlukan untuk menunjukkan tingkat ketetapan/ 

keajegan data dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok 

individu, walaupun dilakukan pada waktu-waktu yang berbeda.  

Uji reliabilitas dapat menggunakan Alfa Cronbach, yaitu: 

α = 

n = jumlah pertanyaan 

Vi = varian skor tiap pertanyaan 

Vtest = varian total semua skor (bukan %’s) pada seluruh tes 
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