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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Yusuf mendefiniskan penelitian ilmiah (research) sebagai suatu kegiatan 

yang dilaksanakan secara sistematis, objektif dan logis dengan mengendalikan atau 

tanpa mengendalikan berbagai aspek/variabel yang terdapat dalam fenomena, 

kejadian maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah 

yang diselidiki68.  

  Kriyantono menekankan pentingnya pengetahuan mengenai pendekatan 

dalam sebuah penelitian oleh peneliti karena pendekatan akan menentukan jenis 

penelitian. Pendekatan menurut Wimmer dan Dominick adalah seperangkat teori, 

prosedur dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia69. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan positivistik 

dengan metodologi riset kuantitatif.  

  Mulyana menganggap pendekatan positivistik sebagai perilaku manusia 

disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di luar kemauan mereka sendiri. Manusia 

dianggap sebagai produk lingkungan di luar manusia. Rangsangan dalam 

lingkungan tersebut mempengaruhi mereka untuk memberi respons dan bereaksi 

terhadap suatu objek dengan cara-cara yang teratur dan karena itu dapat diramalkan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan70.  

  Jenis penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian 

korelasional. Berbeda dengan penelitian eksploratif atau deskriptif, penelitian 

korelasional merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu 

atau beberapa variabel dengan satu atau beberapa variabel lain. Dalam penelitian 

                                                           
68 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: 

Kencana, 2014), 26. 
69 Kriyantono, 48-49. 
70 Ibid., 54-55. 
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korelasional, hubungan di antara dua atau lebih variabel yang dipelajari tanpa 

mencoba memengaruhi variabel-variabel tersebut71. 

  Tujuan penelitian korelasional adalah untuk menolong dan menjelaskan 

pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Sehingga 

penelitian korelasional kadang-kadang berbentuk deskriptif karena 

menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Karena itu, 

penelitian korelasional merupakan upaya untuk menerangkan, meramalkan dan 

menjelaskan sesuatu72. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dengan 

pengumpulan data dimulai 18 September – 18 Oktober 2017 dengan masa tenggang 

selama tiga puluh hari. 

 

C. Populasi dan Sampel 

  Darwis memberikan batasan mengenai populasi dan sampel. Populasi 

merupakan keseluruhan subjek atau sumber data. Sedangkan sampel adalah 

populasi atau subjek yang dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data atau sumber 

informasi penelitian73.  

1. Populasi 

  Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pengguna internet di Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pusat Data dan Sarana Informatika 

Kementerian Komunikasi dan Informatika jumlah pengguna internet di Kota 

Pekanbaru pada tahun 2013 sebanyak 199.000 pengguna74.  

  

 

 

                                                           
71 Yusuf, 64. 
72 Ibid. 
73 Darwis, 49. 
74 Data dan Statistik, “Data Statistik”, dalam 

https://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=326&iddoc=1186 (diakses pada 19 Agustus 2018).  

https://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=326&iddoc=1186
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2. Sampel 

  Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah sampel 

bertujuan (purposive sampling). Kriyantono menerangkan teknik ini mencakup 

orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset 

berdasarkan tujuan riset75.  

  Kriteria yang ditentukan peneliti antara lain: 

i. Memiliki dan menggunakan Facebook; 

ii. Berada di wilayah Kota Pekanbaru; 

iii. Tidak ada batasan usia dalam penelitian ini; 

iv. Tidak ada batasan frekuensi penggunaan Facebook; 

v. Mengisi kuesioner penelitian yang disediakan secara online. 

  Berdasarkan kriteria-kriteria yang peneliti buat, dalam mencari dan 

menentukan sampel penelitian, peneliti menyebarkan link kuesioner di beberapa 

grup Facebook dan membagikannya kepada daftar pertemanan peneliti yang 

memenuhi kriteria. Peneliti menganggap proses pengumpulan data selesai ketika 

kuesioner penelitian telah diisi berdasarkan ukuran sampel penelitian. 

 Selanjutnya, peneliti dalam menentukan ukuran sampel menggunakan 

rumus yang dikemukakan Krejcie dan Morgan76.  

𝑠 =  
𝑋2𝑁𝑃 (1 − 𝑃)

𝑑2 (𝑁 − 1) +  𝑋2 𝑃 (1 − 𝑃)
 

Keterangan: 

s = besarnya sampel yang diinginkan 

X2 = nilai kai kuadrat dengan derajat kebebasan (df) = 1 pada tingkat kerpecayaan 

yang diinginkan 

N = jumlah populasi 

P = proporsi populasi 

d = derajat ketelitian yang diterima dalam proporsi 

   

  

                                                           
75 Kriyantono, 158. 
76 Yusuf, 168. 
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  Diketahui, jumlah pengguna internet di Kota Pekanbaru sebanyak 199.000 

pengguna; derajat ketelitian adalah α = .05; proporsi populasi 0.5; dan nilai Kai 

Kuadrat dengn df 1 pada taraf signifikansi 5% adalah 3,841, maka sampel dalam 

penelitian adalah: 

𝑠 =  
3,841 ∗ 199.000 ∗ 0,5 (1 − 0,5)

0,052 (199.000 − 1) +  3,841 ∗ 0,5 (1 − 0,5)
 

𝑠 =  
191.089,75

498,457
 

𝑠 =  383,362 

 Berdasarkan hitungan di atas, ditemukan hasil n= 383,362 (dibulatkan 

menjadi 384). Artinya jumlah sampel penelitian minimal yang harus diambil adalah 

384 responden. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara tertentu yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian harus menjelaskan dalam 

desain dan laporan hasil penelitiannya tentang cara-cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian77. 

  Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah menggunakan 

kuesioner (angket) yang disebar secara online sehingga tidak membutuhkan kertas 

(paperless), dapat menjangkau responden yang banyak dan sesuai dengan masalah 

penelitian. Pengumpulan dan analisis data awal dibantu dengan Google Formulir 

yakni alat yang disediakan oleh Google untuk membantu pengguna Google dalam 

membuat suatu formulir di internet78. 

  Kuesioner merupakan teknik yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden. Pertanyaan dan 

pernyataan dalam keusioner harus merujuk kepada masalah (rumusan masalah) 

penelitian dan indikator-indikator dalam konsep operasional79.  

                                                           
77 Darwis, 62. 
78 Google Form, “About”, dalam https://www.google.com/intl/id_id/forms/about/ (diakses pada 

April 2017) . 
79 Darwis, 63. 
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  Selain menggunakan kuesioner online, peneliti dalam mengumpulkan data 

juga menggunakan metode studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik80. Data yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan 

yakni terkait informasi dasar mengenai Facebook dan referensi mengenai hoax. 

 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

  Validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris cukup 

menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang tengah diteliti. Dengan kata lain, 

suatu instrumen pengukuran yang valid mengukur apa yang seharusnya diukur atau 

mengukur apa yang hendak kita ukur. Menentukan validitas pengukuran 

memerlukan suatu evaluasi terhadap kaitan antara operasionalisasi konsep dengan 

definisi konsepsional. Hal ini disebabkan validitas menjelaskan suatu ukuran yang 

secara tepat dapat menggambarkan konsep yang ingin diukur81.  

  Uji validitas yang dilakukan peneliti adalah validitas konstruk. Konstruk 

adalah kerangka dari suatu konsep, validitas konstruk adalah validitas yang 

berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu 

konsep yang diukurnya82. 

  Cara menguji validitas konstruk: 

1. Koefisien korelasi pearson product moment melebihi 0,3; 

2. Koefisien korelasi pearson product moment > r-tabel (α; n – 2) n= jumlah sampel; 

3. Nilai sig ≤ α. 

  Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas konstruk dengan teknik 

korelasi product moment, yaitu: 

𝑟
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 

𝑛 (∑ 𝑋𝑌)−(∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√[𝑛(∑ 𝑋2)−(∑ 𝑋)2] [𝑛(∑ 𝑌2)−(∑ 𝑌)2]

 

 

                                                           
80 Muhammad Badri, Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Studi Pada Gerakan Desa Membangun), Jurnal Risalah, Vol. 27, No. 2, Desember 2016. 62-73. 
81 Morrisan, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: Kencana, 2012), 103-104. 
82 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 77. 
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Keterangan: 

n = jumlah responden 

x = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n 

  Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula83. Uji reliabilitas yang 

dilakukan adalah internal consistency dengan menggunakan metode alpha 

cronbach. Metode alpha cronbach digunakan untuk menghitung reliabilitas suatu 

tes yang mengukur sikap atau perilaku84. Kriteria suatu instrumen penelitian 

dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabitas (r11) > 

0,6. Lihat tabel 3.1 untuk mengetahui nilai kriteria alpha cronbach. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Reliabilitas Alpha Cronbach’s 

No Cronbach's Alpha Internal Consistency 

1 0.9 ≤ α Excellent 

2 0.8 ≤ α < 0.9 Good 

3 0.7 ≤ α < 0.8 Acceptable 

4 0.6 ≤ α < 0.7 Quistionable 

5 0.5 ≤ α 0.6 Poor 

7 α < 0.5 Unacceptable 

Sumber: Wikipedia English85 

  Tahapan perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik alpha 

cronbach, yaitu: 

a. Menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan: 

𝜎𝑖
2 =  

∑ 𝑋𝑖
2 − 

(∑ 𝑋𝑖)
2

𝑛
𝑛

 

 

 

                                                           
83 Ibid., 87. 
84 Ibid., 89. 
85 Wikipedia, “Alpha Cronbach”, dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_alpha 

(diakses pada April 2017). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach%27s_alpha
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b. Menentukan nilai varian total: 

𝜎𝑖
2 =  

∑ 𝑋2 −  
(∑ 𝑋)2

𝑛
𝑛

 

c. Menentukan reliabitas instrumen: 

𝑟11 =  [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −  

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ] 

Keterangan: 

n  = jumlah sampel 

Xi = jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

∑X = total jumlah responden untuk setiap butir pertanyaan 

σ2
t = varian total 

∑σ2
b = jumlah varian butir 

k = jumlah butir pertanyaan 

r11 = koefisien reliabitas instrumen 

  Dalam membantu dan mempermudah peneliti untuk menguji validitas dan 

reliabilitas serta analisis data, peneliti menggunakan aplikasi statistik yakni SPSS 

Statistic 24 for Windows from IBM. 

   

F. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklarifikasi, memberikan 

kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, sehingga data 

hasil penelitian menjadi bermakna86.  

  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, di mana 

dalam mendapatkan hasil penelitian dengan menggunakan angka-angka, kemudian 

data diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS Statistic 24 for Windows from IBM 

dan hasilnya dijabarkan ke tabel analisis. 

  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji statistik dengan beberapa cara sebagai berikut: 

 

                                                           
86 Darwis, 64. 
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1. Koefisien Korelasi 

  Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan 

antara dua varibel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua 

variabel87. Nilai korelasi (r) = (-1 ≤ 0 ≤ 1). Lihat tabel 3.2 untuk mengetahui 

kategori tingkat dan kekuatan hubungan. 

 

Tabel 3.2 Kategori Tingkat Hubungan Berdasarkan Nilai Korelasi 

No Nilai Korelasi Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

2 0,20 – 0,399 Lemah 

3 0,40 – 0,699 Cukup 

4 0,70 – 0,899 Kuat 

5 0,90 – 1,00 Sangat Kuat 

Sumber: Siregar (2013) 

2. Korelasi Pearson Product Moment 

  Korelasi Pearson Product Moment adalah untuk mencari hubungan variabel 

X dengan variabel Y, dan data berbentuk interval dan rasio88. Menghitung nilai r :  

𝑟 =  
𝑛 (∑ 𝑥𝑦) −  (∑ 𝑥 . ∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2]
 

Keterangan: 

n = jumlah data (responden) 

x = variabel bebas 

y = variabel terikat 

 

3. Skala Likert 

  Skala ini dikembangkan oleh Rensis Likert, yang merupakan suatu series 

butir (butir soal). Responden hanya memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadap butir soal tersebut. Skala ini dimaksudkan untuk mengukur sikap individu 

                                                           
87 Siregar, 337. 
88 Ibid. 
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dalam dimensi yang sama dan individu menempatkan dirinya ke arah satu 

kontinuitas dari butir soal89. 

  Dengan rincian sebagai berikut. 

a. SS “Sangat Setuju” diberi nilai 5; 

b. S “Setuju” diberi nilai 4; 

c. KS “Kurang Setuju” diberi nilai 3; 

d. TS “Tidak Setuju” diberi nilai 2; 

e. STS “Sangat Tidak Setuju” diberi nilai 1.  

  

                                                           
89 Yusuf, 222. 


