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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menekankan 

pada penilaian numerik atas fenomena yang dipelajari. Menurut Sugiyono 

(2015), pendekatan kuantitatif disebut sebagai metode positivistik karena 

berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini sebagai metode ilmiah 

karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, 

terukur, rasional dan sistematis.  

Pendekatan kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

dari hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian 

akanlebih baik apabila juga disertai table, grafik, bagan, gambar atau 

tampilan lainnya (Arikunto, 2006). 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif. Penelitian 

eksplanatif dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel 

terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan, atau pengaruh 

suatu variabel dengan variabel lain (Bungin, 2010). Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan sampel dan hipotesis. 
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Sementara itu penelitian ini menggunakan metode survey dalam 

mengumpulkan datanya. Menurut Sugiyono (2015), metode survey 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 

buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan 

sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).  

3.3 Populasi 

Populasi adalah adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2015). 

Penelitian ini memilih mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2013 sebagai populasi. Peneliti telah 

melakukan pra survey dengan menyebarkan angket dalam bentuk digital 

melalui link https://nenadwieshahnnaz.typeform.com/to/mVOoDI untuk 

menentukan populasi dengan beberapa karakteristik sebagai berikut: 

1. Pengguna aktif media sosial Line. 

2. Mengakses media sosial Line setiap hari. 

3. Menggunakan media sosial Line untuk bertukar pesan (chatting) 

ke sesama pengguna Line. 

https://nenadwieshahnnaz.typeform.com/to/mVOoDI
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Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan, diperoleh sebanyak 111 

responden yang memenuhi karakteristik untuk dijadikan sebagai populasi 

dalam penelitian ini. 

3.4 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dai populasi itu (Sugiyono, 2015). 

Pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

metode simple random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2015). Untuk 

mendapatkan jumlah sampel yang dimaksudkan, maka peneliti menghitung 

ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 5%,  

yakni: 

    
 

       
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 
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e = persentase taraf kesalahan (tingkat kesalahan yang diinginkan sebesar 

5%) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin 

diatas dengan taraf kesalahan 5%, didapatkan jumlah sampel yang dapat 

mewakili populasi yaitu sebesar 86 orang. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan 

teknik kuesioner. Menurut Sugiyono (2015), kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Kuesioner yang diberikan kepada sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi angkatan 2013 Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.6 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya sebuah 

penelitian untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan mengenai 

masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, ditetapkan Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai lokasi penelitian dikarenakan populasi yang 

diambil berasal dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.7 Teknik Analisis Data 
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Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisa data yang dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah dijelaskan 

dalam proposal. Teknik analisa yang digunakan menggunakan metode atau 

perhitungan statistik. 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 

diteliti. Menurut Sugiyono (2015), suatu instrumen dikatakan valid bila 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data terbukti valid. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila nilai (r) hitung lebih besar dari (r) tabel. 

Sebaliknya dinyatakan tidak valid jika (r) hitung lebih kecil dari (r) tabel. 

Uji validitas penelitian ini menggunakan analisis korelasi products 

moment pearson dengan taraf signifikansi 5%. Analisis korelasi products 

moment pearson digunakan untuk mencari nilai (r) hitung dari variabelnya 

yang nantinya akan diuji dengan (r) tabel untuk mengetahui tingkat 

validitas datanya.  

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer, yaitu dengan 

menggunakan program SPSS Versi 15.00 for Windows. Kriteria pengujian 

suatu butir pertanyaan dikatakan valid atau sahih jika koefisien korelasi, r 

hitung > r tabel.  

3.7.2 Uji Relibialitas 
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Uji realibilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur 

digunakan terus menerus untuk mengukur permasalahan yang sama dan 

hasil pengukuran yang diperoleh  konsisten, maka alat pengukur tersebut 

reliabel. Dengan kata lain, realibitas menunjukkan konsistensi suatu alat 

pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. 

Pengujian reabilitas dapat digunakan dengan rumus Alpha Cronbach 

karena instrumen ini berbentuk angket. Untuk mengetahui instrumen 

dalam penelitian realibel atau tidak, dilakukan dengan membandingkan 

nilai (r) hitung dengan nilai (r) tabel. Apabila hasil nilai (r) hitung lebih 

besar dari (r) tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan realibel, 

begitupun sebaliknya. 

3.7.3 Koefisien Determinasi 

Penelitian ini menggunakan perhitungan koefisien determinasi untuk 

mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya 

dengan rumus sebagai berikut: 

Kd =   x 100% 

Keterangan: 

Kd: koefiesien determinasi 

r: koefisien korelasi product moment 

3.7.4 Analisis Regresi Linier Sederhana 
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Analisis data yang dilakukan menggunakan rumus regresi sederhana 

dimana teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel lainnya, dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = variabel tergantung (dependen) 

X = variabel bebas (independen) 

a = nilai konstanta 

b = koefisien arah regresi 

Untuk mendapatkan nilai a dan b, dapat digunakan rumus: 

a =   (Σy) (Σx²) – (Σx) (Σxy) 

                n(Σx²) – (Σx)² 

b =   n(Σxy) – (Σx) (Σy) 

              n(Σx²) – (Σx)² 

keterangan: 

  n = banyak jumlah sampel 

  ∑ = sigma 

3.8 Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis, berlaku rumus sebagai berikut: 
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Keterangan: 

t: t hitung 

r: koefisien korelasi sederhana 

n: jumlah sampel 

Setelah menemukan t hitung, kemudian adalah membandingkan dengan t 

table. Apabila t hitung > t table maka Ha diterima. Sebaliknya apabila t hitung 

< t table maka Ho diterima atau Ha ditolak 

 




