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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2012:14). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau 

menjelaskan hubungan, perbedaan, atau pengaruh satu variabel dengan variabel 

yang lain (Bungin, 2008:38). Dalam hal ini peneliti menjelaskan perbedaan antara 

motif mahasiswa dalam menggunakan media sosial Facebook dengan Instagram. 

B. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mahasiswa mahasiswa angkatan 2016 Prodi 

Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Ciri-ciri 

atau kriteria objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 

UMM, angkatan 2016, memiliki akun Facebook saja (tanpa memiliki akun 

Instagram), dan memiliki akun Instagram saja (tanpa memiliki akun Facebook). 

Alasannya adalah agar diperoleh data yang murni tentang motif penggunaan 

Facebook pada responden yang memang hanya memiliki akun Facebook, dan 
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begitu pula halnya dengan Instagram. Jika responden memiliki dan menggunakan 

dua akun media sosial sekaligus yakni akun Facebook dan Instagram maka 

dikhawatirkan dapat menyulitkan responden untuk mengidentifikasi motif dirinya 

dalam menggunakan masing-masing media sosial tersebut. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang hendak 

diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden (Hamidi, 2010:126). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2016 Prodi Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang berjumlah 

sebanyak 288 orang.  

Peneliti akan menjaring dari 288 mahasiswa angkatan 2016 Prodi Ilmu 

Komunikasi FISIP UMM yang memenuhi kriteria. Setelah dilakukan penjaringan 

populasi maka peneliti akan menetapkan teknik penentuan dan pengambilan 

sampel (sampling).  

Dari hasil penjaringan atau pra survey, peneliti menemukan bahwa jumlah 

mahasiswa yang memiliki akun Facebook saja (tanpa memiliki akun Instagram) 

sebanyak 33 orang, dan jumlah mahasiswa yang memiliki akun Instagram saja 

(tanpa memiliki akun Facebook) sebanyak 24 orang, sehingga total mahasiswa 

yang memenuhi kriteria populasi adalah sebanyak 57 orang. Oleh karena itu, 

jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 57 orang mahasiswa tersebut. 
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan ”perwakilan” dari 

populasi (Hamidi, 2010:129). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 

mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UMM, angkatan 2016, memiliki akun 

Facebook saja (tanpa memiliki akun Instagram), dan memiliki akun Instagram 

saja (tanpa memiliki akun Facebook). Pengambilan sampel untuk penelitian 

menurut Arikunto (2010:112), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya 

diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 

10-15% atau 20-25% atau lebih. Oleh karena jumlah populasi mahasiswa yang 

memenuhi kriteria sebanyak 57 orang, dimana jumlah tersebut kurang dari 100 

maka 57 orang mahasiswa tersebut diambil semuanya sebagai sampel dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu maka teknik pengambilan sampel di lapangan 

menggunakan teknik sampling jenuh atau total sampling. Sampling jenuh adalah 

teknik teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel (Sugiyono, 2012:126). 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Teknik ini dipilih untuk penelitian kuantitatif (Hamidi, 2010:140). Dalam 
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penelitian ini digunakan skala Likert. Skala Likert biasanya digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012:93). Dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dengan sangat 

positif dan negatif, yang dapat berupa kata-kata dengan skor sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS): skor 4, Setuju (S): skor 3, Kurang Setuju (KS): Skor 2, dan 

Tidak Setuju (TS): skor 1. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan 

(data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 2010:140). 

Adapun data yang dimaksud berupa dokumen, data-data, jurnal ilmiah tentang 

Facebook dan Instagram. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dari 

hasil kuesioner. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Azwar, 2007:5). Untuk menentukan suatu item layak digunakan atau tidak, maka 

batas nilai minimal korelasi 0,30 bisa digunakan. Jadi item yang memiliki nilai 

koefisien korelasi di bawah 0,30 dianggap tidak valid (Priyatno, 2012:184). Agar 
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hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji validitas dengan teknik 

korelasi bivariate (R Pearson) memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat 

maka digunakan alat bantu komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 

Version 22.   

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat dikatakan juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, 

keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun ide pokok yang 

terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2007:4). Untuk menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak 

maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,6. Apabila nilai Alpha lebih dari 0,6 

maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel (Priyatno, 

2012:187). Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji 

reliabilitas dengan teknik Alpha memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat 

maka digunakan alat bantu komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 22. 

3. Uji Normalitas 

Normalitas adalah salah satu uji yang dilakukan untuk kenormalan suatu 

distribusi data (Gujarati, 2013:57). Dalam penelitian ini untuk mengetahui data 

yang diperoleh normal atau tidak dilakukan pengujian normalitas dengan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan kriteria jika nilai signifikansi Kolmogorov-

Smirnov > 0,05 maka distribusi datanya normal dan sebaliknya jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov < 0.05 maka distribusi datanya tidak normal. 

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji normalitas dengan 

teknik Kolmogorov-Smirnov Test memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat 

maka digunakan alat bantu komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 22. 
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4. Uji t Dua Sampel Independen  

Berdasarkan data hasil kuesioner yang diperoleh atau angket maka akan 

diproses dan diolah data dengan menelaah semua data yang tersedia. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji t dua sampel independen (independent 

sample t-test), yaitu analisis untuk menguji rata-rata antara dua kelompok data 

yang independen (Priyatno, 2012:75). Tujuan uji ini adalah membandingkan rata-

rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain; apakah kedua 

grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama ataukah jelas berbeda. Pada uji ini, 

data yang digunakan adalah kuantitatif dengan asumsi data berdistribusi normal 

dan jumlah sampel sedikit (Santoso, 2012:155) 

Pengambilan keputusan terhadap uji hipotesis dapat dilakukan dengan dua 

cara, yakni membandingkan t hitung dengan t tabel, atau melihat nilai 

probabilitas, dengan hasil kesimpulan yang sama (Santoso, 2012:158). 

Pengambilan keputusan terhadap uji hipotesis berdasarkan independent sample t-

test dalam penelitian ini menggunakan probabilitas atau signifikansi sebesar 0,05, 

sehingga keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian dengan melihat 

nilai signifikansi variabel independen dengan kriteria (Santoso, 2012:159), yakni:  

a. Jika probabilitas atau Sig. t > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak, artinya 

tidak ada perbedaan rata-rata antara motif menggunakan media sosial 

Facebook dengan Instagram pada mahasiswa angkatan 2016 Prodi Ilmu 

Komunikasi FISIP UMM. 

b. Jika probabilitas atau Sig. t < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima, artinya 

ada perbedaan rata-rata antara motif menggunakan media sosial Facebook 

dengan Instagram pada mahasiswa angkatan 2016 Prodi Ilmu Komunikasi 
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FISIP UMM. 

Namun apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji dua 

sampel bebas (two independent sample test), yaitu analisis untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan antara dua kelompok data yang independen. Uji ini digunakan 

sebagai alternatif pengganti dari independent sample t-test jika data tidak 

berdistribusi normal dengan uji Mann U Whitney Test, karena uji ini tidak 

mensyaratkan data berdistribusi normal (Priyatno, 2012:195). 

Pengambilan keputusan terhadap uji hipotesis berdasarkan Mann U 

Whitney Test dalam penelitian ini menggunakan probabilitas atau signifikansi 

sebesar 0,05, sehingga keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian 

dengan melihat nilai signifikansi variabel independen dengan kriteria (Santoso, 

2012:159), yakni:  

a. Jika Signifikansi > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak, artinya tidak ada 

perbedaan rata-rata antara motif menggunakan media sosial Facebook dengan 

Instagram pada mahasiswa angkatan 2016 Prodi Ilmu Komunikasi FISIP 

UMM. 

b. Jika Signifikansi < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima, artinya ada 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara motif menggunakan media sosial 

Facebook dengan Instagram pada mahasiswa angkatan 2016 Prodi Ilmu 

Komunikasi FISIP UMM. 

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam Mann U 

Whitney Test memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat 

bantu komputer Program IBM SPSS Statistics 22. 

 


