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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan,

atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Gay, dalam Sevilla dkk,

1993).

B. Definisi Operasional

Ekspresi kebahagiaan adalah perasaan suka, cinta, senang, gembira,

bangga yang di ekspresikan oleh individu di jejaring sosial facebook.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 30 remaja yang mengakses

facebook di UIN Suska Riau, usia 18-24 tahun, dari keseluruhan subjek

didapat 90 status. Pengambilan sampel ini dilakukan secara non-acak,

dimana tidak semua anggota penelitian tidak memiliki peluang yang sama

untuk menjadi sampel. Gay (dalam Sevilla dkk, 1993) mengatakan bahwa

pengambilam sampel non-acak didasarkan pada pertimbangan karena dalam

pelaksanaannya digunakan pertimbangan hal-hal tertentu. Consuelo (dalam

Sevilla dkk, 1993) mengatakan Adapun pertimbangan dalam pengambilan
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sampel ini didasarkan atas kemudahan dalam penelitian yang akan

dilakukan oleh peneliti dan menyulitkan peneliti seperti lokasi penelitian

terhadap subjek, persetujuan terhadap infirom consent, dan kemudian

sulitnya meminta mereka menjadi subjek dengan alasan akun facebook

mereka tidak mau dijadikan sampel. Data yang diambil oleh peneliti

berdasarkan status dalam jangka waktu tiga bulan terakhir, yang mana

terhitung mulai tanggal 01 November 2013 dan berakhir pada 31 Januari

2014.

Subjek penelitian diambil dengan teknik non random sampling. Jenis

sampel ini tidak dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen

populasi mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.

Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena

kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh

peneliti. Adapun dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah remaja yag

suka mengekspresikan kebahagiaan mereka di facebook.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan non probability sampling. Non probability sampling

merupakan strategi yang semua anggota atau subjek penelitian tidak

memiliki peluang peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Beberapa bagian tertentu dalam semua kelompok secara sengaja tidak

dimasukan dalam pemilihan untuk mewakili sub kelompok. Gay (dalam
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Sevilla dkk, 1993) mengatakan bahwa pengambilam sampel non-acak

didasarkan pada pertimbangan karena dalam pelaksanaannya digunakan

pertimbangan hal-hal tertentu.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi

status facebook subjek yang berkaitan dengan ekspresi kebahagiaan. Selain

itu, peneliti juga melakukan pencatatan terhadap dokumentasi status

facebook subjek. Menurut Hasan (dalam Kusuma, 2006) pencatatan

meliputi kegiatan:

1. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah

terkumpul.

2. Coding (Pengkodean)

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang

termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat

dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas

pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

F. Validitas

Seingarimbun (dalam Sevilla dkk, 1995) uji validitas data yang

diperoleh dari proses pengumpulan data, selanjutnya akan diolah dan

dianalisa. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan menggunakan

metode statistik, dimana model statistik yang digunakan untuk menguji
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dalam penelitian ini adalah statistik non parametrik. Setelah jawaban dari

para responden terkumpul maka item setiap jawaban tersebut lebih dahulu

diuji validitasnya. Validitas disini menunjukkan sejauh mana suatu alat

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Setelah itu uji kevalidan data

menggunakan proffesional judgment dengan menggunakan antar rater,

artinya setiap pernyataan yang bermakna kebahagian disetujui oleh

beberapa validator.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan

content analysis. Content analysis merupakan suatu teknik penelitian untuk

menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik

khusus suatu pesan secara objektif dan sistematik (Martono, 2011). Content

analysis kemudian digunakan untuk mengidentifikasi status remaja di

facebook dan mengkategorikan. “apa saja ekspresi kebahagiaan remaja di

media sosial facebook.?”.


