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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan 

penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018: 15) 

diartikan sebagai penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pegumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yang 

bersifat deskriptif survei. Deskriptif menggambarkan variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan variabel. 

Pendekatan survei menurut Sugiyono (2018: 36) adalah metode penelitian yang 

terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, 

perilaku, hubungan variabel sosiologis dan psikologis dari sampel.  

3.2 Populasi Dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2018: 130) yaitu wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah mahasiswa 

ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014 yang 
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adalah pengguna aplikasi Line sebanyak 122 mahasiswa dalam periode 

penelitian yang diperoleh dari hasil prasurvei yang dilakukan oleh peneliti. 

Menurut Roschoe dalama Sugiyono (2018: 150) mengatakan bahwa 

ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500. Sehingga 

sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yang diambil dari 

jumlah populasi. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana 

pengertian purposive menurut Sugiyono (2018: 138) yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling tergolong dalam jenis 

non-probability sampling yang artinya tidak memberikan peluang yang sama dari 

setiap populasi. Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini untuk dijadikan 

sampel yaitu mahasiswa jurusan ilmu komunikasi angkatan 2014 Universitas 

Muhammadiyah Malang pengguna aplikasi line yang pernah membaca Line 

Today 

Dalam menentukan jumlah sampel ini peneliti menggunakan rumus 

Slovin yaitu sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel 

minimal apabila sebuah populasi diketahui jumlahnya (Kriyantono, 2009: 162) 

yaitu sebagai berikut : 

n= 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 

=
122

1+122(0,05)2  

=
122

1+122(0.0025)
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=
122

1,305
  

= 94  

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e =  tingkat kesalahan sampel (sampling error) 

 Dari perhitungan diatas peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 

94 mahasiswa dengan tingkat kesalahan 5%. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Kuesioner 

Dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan 

kuesioner. Data tersebut didapatkan dengan memberikan angket/ kuesioner 

pada sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2018: 2019) angket atau kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Pada penelitian ini, angket/kuesioner akan dibagikan pada sampel 

yang ditetapkan oleh peneliti dengan memanfaatkan media sosial yaitu Line. 

Pernyataan-pernyataan yang disajikan didalam kuesioner akan disertai 

dengan alternatif jawaban yang dipilih oleh responden dan diukur 

menggunakan skala likert. Menurut Kriyantono (2009: 136) skala likert 



 

52 
 

digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu objek sikap. Objek 

sikap ini telah ditentukan secara spesifik dan sistematik oleh peneliti. Setiap 

pernyataan atau pertanyaan dihubungkan dengan jawaban yang berupa 

dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata: sangat 

setuju (SS), setuju (S), Netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). 

Dalam beberapa riset, skala likert dapat digunakan dengan meniadakan pilihan 

ragu-ragu atau netral karena kategori tersebut memiliki makna ganda yaitu bisa 

diartikan belum bisa memberikan jawaban. Disediakan jawaban di tengah-

tengah juga mengakibatkan responden akan cenderung memilih jawaban di 

tengah-tengah terutama bagi responden yang ragu-ragu akan memilih jawaban 

yang mana. Untuk perhitungan data sampling error menggunakan 5% dimana 

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian sebesar 95% 

dengan kesalahan 5%.  

3.4 Uji Keabsahan Data 

3.4.1 Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2010: 162). uji validitas yang 

peneliti gunakan yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif dengan bantuan 

program SPSS versi 21. Pada tahap pengujian analisisnya menggunakan data 

statistik berupa mean. Hasil dari uji validitas tersaji pada tabel berikut:  
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Tabel 3.1 

Hasil Statistik Deskriptif Kebutuhan 

Kognitif 

 Mean Std. Deviation N 

x1.1 3,18 ,387 94 

x1.2 3,22 ,419 94 

x1.3 3,04 ,484 94 

x1 9,45 ,980 94 

Sumber : Olahan Data SPSS 

Dari hasil uji validitas indikator kebutuhan kognitif (x1) pada tabel 3.1 

menjelaskan bahwa jumlah responden yang menjadi sampel yaitu sebanyak 94 

orang. Rata-rata(mean) skor hasil pertanyaan x1.1 sebesar 3,18, pertanyaan 

x1.2 sebesar 3,22, pertanyaan x1.3 sebesar 3,04. Dari tabel diatas menyatakan 

bahwa hasil uji validitas indikator X1 menghasilkan angka mean 9,45. Dalam 

uji validitas menggunakan deskriptif statistik hanya melihat pada hasil mean 

yang diperoleh.  

Tabel 3.2 

Hasil Statistik Deskriptif Kebutuhan 

Afektif 

 Mean Std. Deviation N 

x2.1 2,81 ,492 94 

x2.2 2,85 ,604 94 

x2 5,66 1,001 94 

Sumber : Olahan Data SPSS 

Dari hasil uji validitas indikator kebutuhan afektif (x2) tabel 3.2 

menjelaskan bahwa jumlah responden yang menjadi sampel yaitu sebanyak 94 

orang. Rata-rata skor pertanyaan x2.1 sebesar 2,81, pertanyaan x2.2 sebesar 

2,85. Dari tabel diatas menyatakan bahwa hasil uji validitas indikator X2 
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menghasilkan angka mean 5,66. Dalam uji validitas menggunakan deskriptif 

statistik hanya melihat pada hasil mean yang diperoleh.  

Tabel 3.3 

Hasil Statistik Deskriptif Kebutuhan 

Personal 

 Mean Std. Deviation N 

x3.1 3,04 ,413 94 

x3.2 3,10 ,442 94 

x3.3 3,05 ,449 94 

x3 9,19 ,954 94 

Sumber: Olahan Data SPSS 

 Dari hasil uji validitas indikator kebutuhan personal (x3) tabel 

3.3 menjelaskan bahwa jumlah responden yang menjadi sampel sebanyak 94 

orang. Rata-rata skor pertanyaan x3.1 sebanyak 3,04, pertanyaan x3.2 sebanyak 

3,10, pertanyaan x3.3 sebanyak 3,05. Dari tabel diatas menyatakan bahwa hasil 

uji validitas indikator X3 menghasilkan angka mean 9,19. Dalam uji validitas 

menggunakan deskriptif statistik hanya melihat pada hasil mean yang 

diperoleh. 

Tabel 3.4 

Hasil Statistik Deskriptif Kebutuhan 

Sosial 

 Mean Std. Deviation N 

x4.1 2,81 ,644 94 

x4.2 2,90 ,530 94 

x4.3 2,84 ,555 94 

x4 8,55 1,349 94 

Sumber: Olahan Data SPSS 

 Dari hasil uji validitas indikator kebutuhan sosial (x4) tabel 3.4 

menjelaskan bahwa jumlah responden yang menjadi sampel sebanyak 94 orang. 
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Rata-rata skor pertanyaan x4.1 sebanyak 2,81, pertanyaan x4.2 sebesar 2,90, 

dan pertanyaan x4.3 sebesar 2,84. Dari tabel diatas menyatakan bahwa hasil uji 

validitas indikator X4 menghasilkan angka mean 8,55. Dalam uji validitas 

menggunakan deskriptif statistik hanya melihat pada hasil mean yang 

diperoleh.  

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui hasil pengukuran tetap konsisten, 

apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih pada gejala yang sama 

menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 2010: 173).  Uji 

reliabilitas yang peneliti gunakan yaitu menggunakan uji Alpha Cronbach 

dimana instrument memiliki pilihan jawaban lebih dari dua. Pengujian 

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan rumusan seperti 

berikut: 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ) 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k   = banyak butir pertanyaan 

∑𝜎𝑏
2

  = jumlah varian butir 

𝜎𝑏
2  = varian total 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai α> atau = 0,6. 
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Pada penelitian ini, data dapat dikatakan reliabel jika Alpha Cronbach 

≥ 0,6. Jika memenuhi kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir-butir 

pernyataan pada kuesioner penelitian reliabel. Hasil dari uji reliabilitas tersaji 

pada tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbachs 

Alpha 

N of Items 

,680 4 

Sumber : Olahan Data SPSS 

Berdasarkan tabel 3.5 memiliki nilai Alpha Cronbachs sebesar 0,680 

dan nilai tersebut dapat dikatakan reliabel karena lebih besar dari 0,6 sebagai 

syarat reliabelnya suatu instrumen penelitian.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Siregar (2010: 206-208) pengolahan data dalam penelitian 

kuantitatif adalah proses dalam memperoleh data ringkasan menggunakan cara-

cara atau dengan rumusan tertentu. Pengolahan data meliputi: 

1.  Editing Data 

Merupakan proses pengecekan atau memeriksa data yang berhasil 

dikumpulkan di lapangan karena kemungkinan data yang telah 

masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. 
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2.  Codeing Data 

Kegiatan memberikan kode atau isyarat tertentu dibuat dalam 

bentuk huruf atau angka-angka untuk membedakan antara data atau 

identitas data yang akan dianalisis. 

3.  Tabulasi Data 

Merupakan proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang 

telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. 

Perhitungan yang digunakan yaitu dengan perhitungan distribusi 

frekuensi. Perhitungan dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data 

kemudian dipersentasekan (Bungin, 2005: 172). Rumus yang digunakan adalah  

𝑁 =  
𝑓𝑥

𝑁
𝑥 100% 

Keterangan : 

𝑓𝑥 : frekuensi individu 

N :  jumlah kejadian 

Kemudian dari hasil distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisis data 

yaitu menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan bentuk 

analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarakan 

satu sampel (Siregar, 2010: 211). Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif 

tendensi sentral dengan bentuk mean (rata-rata) dimana bertujuan mendapatkan 

ciri khas dari bilangan tersebut (Kriyantono, 2009: 169). Rumus menggunakan 

data mean  yaitu : 

𝑀 =
∑ 𝑓𝑥

𝑁
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Keterangan :  

𝑀 : Mean (rata-rata) 

∑ 𝑓𝑥: Jumlah unsur data 

𝑁: banyaknya data/banyaknya responden/sampel 


