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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

paradigma postivistik untuk melihat fenomena yang ada, kemudian dibandingkan 

dengan teori pendukung yang dimiliki. Penelitian kuantitatif bersifat terinci, luas, 

banyak menggunakan literatur, yang terkait dengan tema yang diajukannya 

sebagai pendukung. Memiliki prosedur yang terinci jelas, hipotesis awal 

dirumuskan dan ditulis lengkap sebelum melakukan penelitian di lapangan. 

 Idrus menjelaskan karakteristik pendekatan kuantitatif yaitu penelitian 

yang dioerientasikan untuk melihat hubungan antar variabel, menggunakan logika 

eksperimen, mencari hukum universal yang meliputi semua kasus, data berupa 

angka, jumlah subjek yang banyak, menggunakan alat pengumpul data netralisasi 

dalam pelaksanaan penelitian bersifat atomistis, bersifat reduksi, ada intervensi 

terhadap subjek, penguji hipotesis, generalisasi berdasarkan sampel, interaksi 

peneliti pada subjek penelitian jauh, analisis data setelah data terkumpul, dan 

kebenarannya bersifat etik (Idrus 2009). 

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kuantitatif asosiatif karena 

dalam pelaksanaannya meliputi menghitung data dan analisis tentang arti dan data 

yang diperoleh. Penelitian asosiatif  bertujuan untuk mengetahui kaitan antara dua 

variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan metode numerik dan grafis untuk 
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mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang ada dalam data 

tersebut dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan. 

Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah survei. Dalam penelitian 

survei, responden diminta untuk memberikan jawaban singkat yang sudah tertulis 

di dalam kuesioner atau angket untuk kemudian jawaban dari seluruh responden 

tersebut diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif tertentu. Survei akan 

dilakukan kepada sampel terpilih dari anggota komunitas Indonesia Lumia 

Photography (ILP). 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada minggu terakhir pada bulan Desember 

2015 sekitar tanggal 29 – 31. Angket diberikan kepada pengguna facebook dan 

instagram secara online. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna jejaring sosial 

facebook berjumlah 280 orang dan instagram yang berjumlah 70 orang. populasi 

tersbut diambil berdasarkan teman dan follower yang peneliti miliki dikedua 

media sosial tersebut Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut ini: 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-sezFeIm7uys/VDp_XgaK4tI/AAAAAAAAAV0/gbPiYdiTaz0/s1600/Rumus%2BSlovin.png
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dimana  

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

 

 Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi 

kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin 

kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. 

Penelitian tersebut menggunakan batas kesalahan 5% yang berarti berarti 

memiliki tingkat akurasi 95%. Maka apabila dirumuskan menjadi seperti berikut 

ini: 

- n = N / ( 1 + N e² ) = 280 / (1 + 280 x 0,05²) = 164,7  165 (untuk sampel 

pada grup facebook) 

- n = N / ( 1 + N e² ) = 70 / (1 + 70 x 0,05²) = 59,5  60 (untuk sampel pada 

grup instagram) 

 

Dari hasil perhitungan data di atas, maka jumlah sampel yang akan diteliti 

adalah sebesar 225 orang atau responden. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para responden dengan 

memberikan angket kepada sampel terpilih dari anggota komunitas Indonesia 

Lumia Photography. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 
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dilakukukan dengan cara memberi seperangkat pertannyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab (Kartini Kartono, 1990). Angket yang 

digunakan adalah jenis angket tertutup dimana dalam angket tersebut terdapat 

serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian di isi oleh 

responden dan dimana jawaban yang harus dijawab responden tertera dalam 

angket tersebut Kemudian data dari angket ini akan diukur menggunakan skala.  

Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari arsip-arsip yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 

F. Skala Data 

Skala yang digunakan adalah skala Likert. Dimana skala tersebut 

memberikan jawaban dari lima pilihan jawab. Penelitian menggunakan skala 

Likert untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 

sebagai berikut: 

Dalam skala Likert jawaban sangat positif diberi skor 5, positf diberi skor 

4, sedang diberi skor 3, negatif diberi skor 2, dan sangat negatif diberi skor 1. 

Rumus yang cocok  untuk uji validitas dengan skala Likert yaitu rumus koefisien 

reprodusibiitas dan koefisien skalabilitas. Langkah-langkahnya adalah hitung 

koefisien reprodusibilitasnya dulu baru selanjutnya hitung koefisien 

skalabilitasnya. 

Rumus Koefisien Reprodusibilitas (Coefficient of Reproducibility) : 

CR = 1-(TE/PE) 

Keterangan: 
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TE = jumlah error semua dari objek 

PE = jumlah error yang kemungkinan terjadi. Didapatkan dari perkalian antara 

jumlah subjek (N) dan jumlah butir (K) 

Syarat penerimaan nilai koefisien reprodusibilitas yaitu apabila koefisien 

reprodusibilitas memiliki nilai > 90 

Setelah itu, langkah selanjutnya hitung koefisien skalabilitas, perinciannya 

sebagai berikut: 

Rumus Koefisien Skalabilitas (Coefficient of Skalability): 

CS = 1-(TE/(0,5 x PE) 

Keterangan: 

TE = jumlah error semua dari objek 

PE = jumlah error yang kemungkinan terjadi. Didapatkan dari perkalian antara 

jumlah subjek (N) dan jumlah butir (K) 

Syarat penerimaan nilai koefisien skalabilitas yaitu apabila koefisien 

skalabilitas memiliki nilai > 60. Untuk menemukan nilai koefisien reprodusibilitas 

harus ketemu dulu nilai error nya. Cara menghitung nilai error bisa dengan 

memakai teknik Good enough.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan uji F yaitu bertujuan untuk menguji 

hipotesis adanya pengaruh variabel bebas yaitu facebook dan instagram 

komunitas Indonesia Lumia Photography terhadap variabel terikat yaitu 

partisipasi mobile photography. Uji F adalah (Sugiyono, 2003): 
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Dimana: 

R2 = Koefisien korelasi ganda 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah sampel 

 

 Rumus di atas selanjutnya akan dikonsultasikan dengan F tabel atau Ft. 

Sedangkan nilai F tabel untuk sampel sebesar 225 responden adalah 3,45. Apabila 

Fh lebih besar daripada Ft maka H0 ditolak yang artinya ada pengaruh, dan apabila 

Fh lebih kecil dari Ft maka sebaliknya yaitu, H0 diterima. Selanjutnya untuk 

mengetahui arah pengaruhnya maka digunakan uji regresi linear berganda dengan 

rumus berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Dimana: 

a = persamaan (a) 

b  = persamaan (b) 

X1
 = hasil sigma dari X1 

X2 = hasil sigma dari X2 

e = estimasi tingkat kesalahan 
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H.   Uji Keabsahan Data 

H.1 Uji Validitas 

Definisi validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument penelitian. Suatu instrument dianggap valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, atau dengan kata lain mampu 

memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti (Fandy Tjiptono, 2001). 

Sebagai contoh dalam penelitian ini peneliti menggunakan media kuesioner 

(angket), apabila kuesioner tersebut telah berhasil mengukur apa yang ingin 

diukurnya maka dapat dikatakan data yang dihasilkan dari penggunaan kuesioner 

sebagai media ukur tersebut sudah dapat dikatakan sebagai data yang valid. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Bivariate 

Correlation Pearson. Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor item dengan skor total item. Dalam penentuan layak atau tidaknya 

suatu item yang digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 

signifikansi 0,05 (α = 5%) , artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi 

signifikan terhadap skor totalnya. Untuk melakukan uji validitas ini, proses 

penghitungan dikerjakan menggunakan sarana bantu komputer dengan program 

SPSS dengan teknis analisis korelasi bivariate pearson. Dalam menguji validasi 

kuesioner ini dilakukan dengan uji coba sebanyak jumlah responden. Koefisien 

korelasi item-total dengan bivariate pearson dapat dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Dimana: Rix = Koefisien korelasi item-total (bivariate pearson) 

i = Skor item 
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x = Skor total 

n = banyaknya subyek 

 Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. 

b. Jika r hitung ≤ r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan 

tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan 

tidak valid. 

 

H.2 Uji Reliabilitas 

Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengetahui  adanya  konsistensi  alat  

ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai 

hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda.  

Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen, 

antara lain tes berulang (test and retest), bentuk parallel (parallel form), model 

belah dua Spearman-Brown, dan metode alpha (Cronbach’s). Pada penelitian ini 

digunakan metode alpha (Cornbach’s). 

Metode ini banyak dipakai karena rumus yang digunakan tidak 

terpengaruh jika varian dan ovarian dari komponen-komponennya tidak sama. 

Menurut Arikunto, penggunaan teknik Alpha-Cronbanch akan menunjukkan 

bahwa suatu instrument dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien 

reliabilitas atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. Dinyatakan reliable jika nilai α 

hitung ≥ 0,60 (paling tidak mencapai 0,60), kemudian jika α hitung< 0,60 maka 
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dinyatakan tidak reliabel. Jika α hitung mencapai 0,85 bahkan 0,90 dikatakan 

reliabilitas tinggi51. Rumus dari metode ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

α = Cronbach’s Coefficient Alpha atau reliabilitas instrumen  

k  = Jumlah pecahan atau banyak butir pertanyaan  

∑𝜎2𝑋𝐿 = Total dari varian masing-masing pecahan 

𝜎2
𝑥 = Varian dari total skor 

 




