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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 Penelitian ini membahas tentang efektivitas akun media sosial Instagram 

dalam membangun minat wisata pada followers akun 

@kebunbinatangsurabaya. Beberapa postingan pada akun tersebut tidak 

memiliki jumlah penayangan, likes, maupun komentar yang sebanding 

dengan jumlah followers. Untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas 

akun tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menekankan  

pada fenomena obyektif untuk melakukan penelitian terhadap populasi atau 

sampel tertentu (Machmud, 2016 : 46).  Peneliti akan melakukan penyebaran 

angket yang dibagikan subyek penelitian atau responden terkait dengan akun 

instagram @kebunbinatangsurabaya.  

 Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu tipe penelitian 

deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan sebuah fenomena yang 

berlangsung saat ini dan masa lampau (Machmud, 2016 : 136). Tipe 

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan besarnya efektivitas akun 

media sosial Instagram @kebunbinatangsurabaya dalam membangun minat 

wisata para followers. Peneliti akan melakukan penguraian deskripsi tentang 

apakah responden yang terpilih dalam penelitian ini dapat menimbulkan 

minat wisata setelah memahami isi unggahan @kebunbinatangsurabaya.  
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan secara online karena responden merupakan 

followers akun instagram @kebunbinatangsurabaya. Oleh karena itu 

peneliti memanfaatkan media sosial melalui direct message instagram. 

 b. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 

satu bulan, yaitu pada tanggal 12 Juli 2019 hingga 14 Agustus 2019. 

Waktu tersebut dirasa cukup oleh peneliti untuk mendapatkan bahan 

penelitian.  

  

3.3 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik tertentu 

yang telah ditentukan oleh peneliti. Populasi penelitian terdiri dari followers 

aktif dari akun Instagram @kebunbinatangsurabaya. Populasi awal dari 

penelitian ini sebanyak kurang lebih 7.000 (Mei 2019) orang yang menjadi 

followers akun Instagram @kebunbinatangsurabaya.  

 Namun pada penelitian ini tidak semua followers menjadi subyek 

penelitian, melainkan hanya mereka yang termasuk dalam kriteria yang telah 

dipertimbangkan. 

Kriteria-kriteria untuk menjadi subyek penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Orang yang telah mengikuti akun Instagram @kebunbinatangsurabaya 



 
 

34 
 

2. Merupakan followers aktif pada rentang waktu 1 Januari – 30 Maret 

2019 (memberikan tanggapan berupa komentar pada unggahan akun 

Instagram @kebunbinatangsurabaya kecuali unggahan giveaway) 

Dari kriteria-kriteria tersebut peneliti telah mennyimpulkan terdapat 108 

followers instagram @kebunbinatangsurabaya yang aktif dan ditetapkan 

sebagai populasi penelitian.  

 

3.4 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik 

tertentu. Sampel digunakan apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

untuk menjangkau semua populasi. 

Berdasarkan populasi yang telah terhitug tersebut, peneliti menggunakan 

rumus Taro Yamane untuk menentukan jumlah sampel penelitian. Adapun 

rumus tersebut sebagai berikut. 

  
 

      
 

 

Keterangan: 

 n = jumlah sampel 

 N = jumlah populasi 

 d = presisi atau batas toleransi kesalahan (10% atau 0,1) 

 

Menggunakan rumus tersebut maka didapatkan hasil jumlah sampel 

sebagai berikut. 
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           =    

Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang 

akan diteliti sebanyak 51 followers aktif instagram @kebunbinatangsurabaya  

sesuai dengan kriteria pada populasi.  

 

3.5 Teknik Penentuan Responden 

 Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dalam menentukan 

responden yaitu dengan cara acak dari jumlah populasi yang telah ditentukan 

tanpa memperhatikan strata. Cara dan langkah yang akan ditempuh dalam 

penelitian ini yaitu dengan mengundi nama – nama akun followers instagram 

@kebunbinatangsurabaya yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria 

sebanyak sampel yang telah ditentukan.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menyebarkan kuisioner (angket) terhadap responden. Kuesioner berisi 

pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh subyek penelitian atau 

responden. Pertanyaan pada kuisioner tersebut menanyakan seberapa besar 

efektivitas akun instagram @kebunbinatangsurabaya dalam membangun 

minat wisata followers. Pertanyaan yang diajukan akan mencakup aspek teori 

AIDDA yang hanya diambil hingga tahap Desire. Format kuesioner yang  

digunakan oleh peneliti ialah berbentuk skala respon berurutan atau skala 

Likert 5 interval. Skala likert digunakan untuk mengukur tingkat kesepakatan 
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seseorang terhadap pernyataan yang berkaitan dengan konsep tertentu  

(Agung, 1992 : 41).  

Penelitian ini menggunakan jenis pertanyaan tertutup sehingga 

responden harus menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban yang telah 

disediakan oleh peneliti. Bobot penilaian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1 

Kategori Penilaian Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Sering 5 

Sering 4 

Cukup Sering 3 

Jarang 2 

Sangat Jarang 1 

 

3.7 Uji Validitas Data 

Menurut Azwar validitas berasal dari kata validity  yang memiliki arti 

jauhnya ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurannya (Machmud, 2016 : 65).  

Peneliti menggunakan Pearson Product Moment Correlation untuk 

menguji validitas data yang telah terkumpul, dengan rumus sebagai berikut :  

r = 
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Keterangan: 

r : korfisien korelasi 

n : jumlah responden 

x : jumlah skor pertanyaan 

y : jumlah skor total  

(Sumber: Wisadirana, 2005 : 108) 

3.8 Uji Realibilitas Data 

Realibilitas merupakan satu ukuran dari variabilitas jawaban melalui 

pengulangan percobaan konseptual. Realibilitas menekankan pada pertanyaan 

yang menyatakan konsistensi dan stabilitas responden dalam menjawab. Satu 

instrumen tersebut dapat dikatakan reliabel jika pengukuran dilakukan 

berulang kali pada konsep yang sama dengan menghasilkan nilai konstan, 

tetap atau tidak berubah (Silalahi, 2015 : 462). 

Untuk mengukur reliabilitas atau korelasi antar item dapat digunakan 

rumus Cronbach's Alpha yaitu: 

]1[
1 2

2

Sx

Si

k

k 





 

 

Keterangan: 

   : koefisian reliabilitas  

k  : jumlah item pertanyaan 
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 2Si  : jumlah varian skor item 

Sx
2
 : varian total  

3.9 Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif dalam teknik 

analisis data yang telah diambil. Statistik deskriptif tersebut disajikan dalam 

bentuk deskripsi, tabel persebaran, persentase, dan hasil rata-rata (mean) dari 

data yang telah diperoleh.  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Analisis Tabulasi sederhana 

dan penghitungan rata-rata bobot. Data yang telah diperoleh diolah ke bentuk 

presentase dengan rumus berikut: 

%100x
fi

fi
p




 

Keterangan: 

p :  presentase responden yang memilih kategori tertentu  

fi  : jumlah responden yang memilih kategori tertentu 

∑fi : total responden 

 

 Setiap jawaban responden dari pertanyaan dalam kuisioner diberikan 

bobot. Rumus untuk menghitung skor rata-rata adalah sebagai berikut 
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Keterangan: 

x : rata – rata terbbobot 

fi  : frekuensi 

wi : bobot 

 Peneliti menentukan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi rata-

rata jawaban responden dengan menggunakan nilai skor setiap kategori 

dengan rumus berikut: 

   
        

 
 

Keterangan: 

R (Bobot) : bobot terbesar – bobot terkecil   

M  : banyaknya kategori bobot  

 Langkah berikutnya adalah peneliti menentukan posisi rata-rata jawaban 

responden menggunakan skor dengan rumus sebagai berikut:  

   
      

 
 

 

Hasil dari penghitungan menggunakan rumus tersebut akan menunjukkan 

posisi tingkat efetivitas suatu produk dalam kecenderungan responden, sesuai 

dengan rentang skala yang telah ditentukan.  


