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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana pendekatan 

kuantitatif menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data 

atau analisis. Peneliti lebih mementingkan aspek keluasaan data sehingga data atau 

hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Dalam riset 

kuantitatif, periset dituntut bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. 

Artinya, periset tidak boleh membuat batasan konsep maupun alat ukur data 

sekehendak hatinya sendiri. Semuanya harus objektif dengan diuji dahulu apakah 

batasan konsep dan alat ukurnya sudah memenuhi prinsip reliabilitas dan validitas. 

Dengan kata lain, periset berusaha membatasi konsep atau variabel yang diteliti 

dengan cara mengarahkan riset dengan setting yang terkontrol, lebih sistematik dan 

terstruktur dalam sebuah desain riset. Desain riset ini sudah harus ditentukan 

sebelum riset dimulai (Kriyantono, 2006) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Deskripsi kuantitatif menyajikan tahap yang lebih lanjut dan observasi. 

Setelah memiliki seperangkat skema klasifikasi seperti itu, penyelidik kemudian 

mengukur besar atau distribusi sifat-sifat itu diantara anggota-anggota kelompok 

tertentu. Dalam hal ini muncul peranan teknik-teknik statistik seperti distribusi 

frekuensi, tendensi sentral, dan dispersi (Silalahi, 2015:114). 
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Umumnya, penelitian deskriptif kuantitatif digunakan jika sudah memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang masalah. Artinya, masalah telah dapat dijelaskan 

secara teoritis. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian deskriptif lebih terstruktur, 

sistematis dan terkontrol karena peneliti mulai dengan objek dan subjek yang telah 

jelas dan mengadakan penelitian atas populasi atau sampel dari subjek tersebut 

untuk menggambarkannya secara akurat (Silalahi, 2015:116). 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam 

bentuk bilangan. Variabel sebenarnya adalah konsep dalam bentuk konkret atau 

konsep operasional. Suatu variabel adalah konsep tingkat rendah, yang acuan-

acuannya secara relatif mudah diidentifikasikan dan diobservasi serta mudah 

diklasifikasi, diurut atau diukur (Kriyantono, 2006). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel saja yaitu hubungan 

interpersonal mahasiswa fakultas ilmu komunikasi kelas reguler dengan anggota 

kelompok kuliah kerja nyata tahun 2018. 

3.3 Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel merupakan kegiatan mengurai variabel menjadi 

sejumlah variabel operasional atau variabel empiris (indikator, tern) yang 

menunjuk langsung pada hal-hal yang dapat diamati atau diukur (Silalahi, 2012: 

201). 

Operasional variabel hubungan interpersonal antar anggota kelompok 

KKN yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

(Sumber : Olahan Peneliti, 2019) 

Variabel Definisi Indikator Parameter 

Hubungan 

Interpersonal 

mahasiswa 

fakultas ilmu 

komunikasi 

Universitas 

Subang dalam 

Kelompok 

Kuliah Kerja 

Nyata. 

Hubungan yang 

dilakukan dua orang  

atau lebih yang saling 

ketergantungan satu 

sama lain serta 

mempunyai hubungan 

yang jelas dan ditandai 

dengan adanya percaya, 

Sikap suportif dan sikap 

terbuka. 

. 

1. Percaya (trust)  

mengandalkan 

perilaku orang untuk 

mencapai  tujuan yang 

dikehendaki, yang 

pencapaiannya tidak 

pasti dan dalam situasi 

yang penuh resiko” 

(Giffin,1967:224-234) 

- Menerima 

- Berempati 

- Kejujuran 

2. Sikap suportif 

 ialah sikap yang 

mengurangi sikap 

defensif dalam 

komunikasi.(Rahmat : 

13) 

 

 

 

 

 

- Deskripsi 

- Orientasi masalah 

- Spontanitas 

- Empati 

- Persamaan 

- provisionalisme 
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Variabel 

 

Definisi 

 

Indikator 

 

Parameter 

Hubungan 

Interpersonal 

mahasiswa 

fakultas ilmu 

komunikasi 

Universitas 

Subang dalam 

Kelompok 

Kuliah Kerja 

Nyata.  

Hubungan yang 

dilakukan dua orang  

atau lebih yang saling 

ketergantungan satu 

sama lain serta 

mempunyai hubungan 

yang jelas dan ditandai 

dengan adanya percaya, 

Sikap suportif dan sikap 

terbuka. 

 

3. Sikap terbuka (open- 

mindednes) ialah sikap 

dapat menerima 

masukan dari orang 

lain dan 

mengungkapkan 

reaksi dan tanggapan 

terhadap situasi yang 

sedang 

dihadapi.(Rakhmat 

:13) 

- Menilai pesan secara 

objektif dengan 

menggunakan data dan 

logika 

- Membedakan dengan 

mudah 

- Berorientasi pada isi 

- Mencari informasi dari 

berbagai sumber  

- Lebih bersifat provisional 

dan bersedia mengubah 

kepercayaannya 

- Mencari pengertian pesan 

yang tidak sesuai dengan 

rangkaian 

kepercayaannya 
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3.4 Penskalaan 

Penelitian ini menggunakan tipe skala likert. Skala likert adalah skala yang 

dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang 

suatu objek atau fenomena tertentu. 

Skala Likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu : pernyataan positif dan 

negatif. Pernyataan positif iberi skor 5,4,3,2, dan 1, sedangkan bentuk pernyataan 

negatif diberi skor 1,2,3,4 dan 5. Bentuk jawaban skala Likert terdiri dari sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dengan 

menggunakan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variable 

menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi indikator, dari indikator 

dijabarkan menjadi sub indikator yang dapat diukur. Akhirnya sub indikator dapat 

dijadikan tolakukur untuk membuat suatu pertanyaan/pernyataan yang perlu 

dijawab oleh responden (Siregar, 2016 : 138-139). 

Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat respon yang ada dalam 

skala likert. Peneliti menghilangkan respon netral/ragu-ragu dengan alasan bahwa 

kategori netral atau ragu bisa bersifat ganda. Disediakannya jawaban di tengah-

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

Selain itu, responden memilih jawaban untuk memilih amannya. Yang terakhir, 

disediakannya jawaban di tengah-tengah akan menghilangkan banyaknya data 

dalam riset, sehingga data yang diperlukan banyak yang hilang. Jawaban ragu-ragu 

ini mencakup juga cukup sering, cukup puas, agak, sedang dan lainnya (Kriyantono, 

2014:139). 
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Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang suatu objek 

sikap. Objek sikap ini biasanya telah ditentukan secara spesifik dan sistematik oleh 

peneliti. Indikator-indikator dari variabel sikap terhadap suatu objek merupakan 

titik tolak dalam membuat pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi responden 

(Kriyantono, 2006:138). 

Kategori respons pada penelitian ini disesuaikan dengan pernyataan pada setiap 

indikator dengan penskalaan Likert dan pada setiap pernyataan diberi skor/angka. 

Berikut adalah kategori respons dan skor/angka pada penelitian. 

Tabel 3.2  

Kategori Respons 

(Sumber : Olahan Peneliti, 2019) 

Indikator Kategori Respon Skor/Angka 

 Percaya 

 Sikap Suportif 

 Sikap Terbuka 

Sangat setuju 

Setuju 

Tidak Setuju 

Sangat tidak setuju 

4 

3 

2 

1 

 

3.5 Populasi dan Teknik Sampling 

3.5.1 Populasi 

Menurut Sugiyono dalam buku Kriyantono menjelaskan bahwa 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi bisa 

berupa orang, organisasi, kata-kata dan kalimat, simbol-simbol nonverbal, 

surat kabar, radio, televisi, iklan dan lainnya (Kriyantono, 2006) 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti utuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016) 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok kuliah kerja 

nyata mahasiswa yang didalamnya terdapat mahasiswa fakultas ilmu 

komunikasi kelas reguler dari 14 kelompok ,sehingga jumlah populasinya 

ialah sebanyak 146 mahasiswa. 

3.5.2 Teknik Sampling dan Sampel 

3.5.2.1 Teknik Sampling 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

probability sampling. Teknik probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

(Sugiyono, 2016) 

Teknik yang digunakan ialah simple random sampling. Simple 

random sampling adalah sampel dengan melalui teknik random (acak). 

Disini semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel, karena dianggap homogen.  
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3.5.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, mislanya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel diambil dari populasi harus betul-betul representif (mewakili) 

(Sugiyono, 2016) 

Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 105 mahasiswa yang 

diambil  dari 14 kelompok kuliah kerja nyata tahun 2018 yang 

didalamnya terdapat mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas 

Subang kelas regular. Jumlah sampel tersebut merujuk pada table 

penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan 

dari Issac dan Michael untuk tingkat kesalahan 5%. (Sugiyono, 2016) 

3.6 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut : 

3.6.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau 

tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek 

penelitian, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi 
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(Kriyantono, 2006). Data primer dari penelitian adalah hasil kuesioner 

yang berupa identitas responden dan pernyataan responden. 

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua 

atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian di 

lakukan (Silalahi, 2009 : 291). Data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber kedua atau sumber sekunder dan bersifat melengkapi data 

primer. Selain melengkapi, data sekunder ini sangat membantu peneliti 

bila data primer terbatas atau sulit diperoleh (Kriyantono, 2006). 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa studi 

kepustakaan, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.7 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang 

dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

3.7.1 Metode Angket (Kuesioner) 

Kuesioner atau bisa juga disebut angket adalah daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Kuesioner bisa dikirim 

melalui pos atau peneliti mendatangi secara langsung responden. 

Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap 

mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila 
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responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan (Kriyantono, 2006). 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memmungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, 

perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam 

organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau 

oleh sistem yang sudah ada (Syofian, 2016). 

Penelitian ini menggunakan jenis kuesioner (angket) tertutup. 

Angket tertutup merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Jadi, kuesioner 

(angket) jenis ini responden tidak diberi kesempatan untuk 

mengeluarkan pendapat (Syofian, 2016). 

3.7.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dianggap sebagai instrumen pengumpulan 

data. Metode observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi 

dengan kegiatan penelusuran dokumentasi. Tujuannya untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi 

data  (Kriyantono, 2006). 

3.8 Uji Instrumen 

3.8.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu 

daftar pertanyaan dalam mendefinisikan variabel. Daftar pertanyaan ini pada 
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umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu. Uji validitas sebaiknya 

dilakukan pada setiap butir pertanyaan di uji validitasnya. Hasil r hitung kita 

bandingkan dengan r tabel dimana df=n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel > r hitung 

maka valid (Sujarweni, 2015).  

 Untuk menguji nilai validitas suatu kuisoner dapat menggunakan rumus 

korelasi product moment dari Pearson.    

 Adapun rumusnya adalah : 

𝑟 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2] [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

 

Dimana :  

r = Koefisien product moment 

n = Jumlah individu atau banyaknya responden 

X = Angka mentah untuk pengukuran 1 

Y = Angka mentah untuk pengukuran 2 

(Sumber : (Kriyantono, 2006) 

 Untuk menghindari kesalahan perhitungan secara manual, maka untuk 

menguji nilai validitas kuisoner peneliti menggunakan aplikasi SPSS untuk 

memudahkan dalam pengolahan datanya.  

3.8.2 Uji Reliabilitas 

 Alat ukur disebut reliabel bila alat ukur tersebut secara konsisten 

memberikan hasil atau jawaban yang sama terhadap gejala yang sama, walau 

digunakan berulang kali. Realibilitas mengandung arti bahwa alat ukur tersebut 
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stabil (tidak berubah-ubah), dapat diandalkan (dependable), dan tetap/ajeg 

(consistent) (Kriyantono, 2006) 

 Realibilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan 

yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuisoner. Uji 

realibilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan 

(Sujarweni, 2015). 

 Adapun rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen adalah 

dengan rumus alfa Cronbach. Pengujian reliabilitas dengan Alfa Cronbach 

dilakukan untuk jenis data interval/essay (Sugiyono, 2016).   

 Adapun rumus Alfa Cronbach adalah 

𝑟𝑖 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −   

∑ 𝑠𝑡
2

𝑠𝑡
2 ) 

Dimana : 

ri = reliabilitas yang dicari 

k = mean kuadrat antara subyek 

∑ 𝑠𝑡
2 = mean kuadrat kesalahan 

𝑠𝑡
2 = Varians total 

(Sugiyono, 2016) 

 Untuk menghindari kesalahan perhitungan secara manual, maka untuk 

menguji nilai validitas kuisoner peneliti menggunakan aplikasi SPSS untuk 

memudahkan dalam pengolahan datanya.  

 Adapun kaidah pengambilan keputusan uji reliabilitas yang peneliti kutip 

dari www.konsistensi.com adalah instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai 

http://www.konsistensi.com/
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Cronbach’s Alpha lebih besar dari r tabel. Namun ada juga teori lain yang 

menyatakan jika nilai Cronbach’s Alpha harus lebih besar dari 0,60 baru dapat 

dipastikan bahwa instrument tersebut reliabel.  

3.9 Teknik Analisis  Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian deskriptif kuantitatif adalah 

pengukuran gejala pusat (Central Tendency) dan pengukuran variasi kelompok.  

3.9.1 Tendensi Sentral  

 Tendensi Sentral bertujuan untuk mendapat ciri khas tertentu dalam bentuk 

sebuah nilai bilangan ciri khas dari bilangan tersebut. Ada tiga bentuk tendensi 

sentral yang sering digunakan, yaitu : mean, median dan modus (Kriyantono, 2006) 

A. Mean 

 Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata (mean) ini didapat dengan 

menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan 

jumlah individu yang ada pada kelompok  tersebut.  Hal ini dapat dirumuskan 

seperti : 

𝑀𝑒 =  
∑ 𝑋𝑖

𝑁
 

Dimana : 

Me = Mean (rata-rata) 

∑ = Epsilon (baca jumlah) 

Xi  = Nilai x ke I sama ke n 
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N = Jumlah individu 

(Sugiyono, 2016) 

Adapun rumus untuk menghitung mean untuk data bergolong adalah :  

𝑀𝑒 =  
∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Dimana : 

Me  = Mean untuk data bergolong 

∑ fi  = Jumlah data/sampel 

𝑓𝑖𝑋𝑖 = Produk perkalian antara 𝑓𝑖 pada tiap interval data dengan tanda kelas 

(xi). Tanda kelas (xi) adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi 

setiap interval data. 

(Sugiyono, 2016) 

 Untuk mengindari kesalahan perhitungan secara manual serta memudahkan 

teknik analisis data penelitian, peneliti akan menggunakan program aplikasi SPSS  

B. Modus 

 Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

yang sedang popular (yang sedang menjadi mode) atau nilai yang sering muncul 

dalam kelompok tersebut ( (Sugiyono, 2016). 

 Adapun rumus untuk menghitung modus adalah : 

𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝 (
𝑏1

𝑏1 + 𝑏2
) 

Dimana : 

Mo = Modus 
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B = Batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

P = Panjang kelas interval 

B1 = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang 

terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya 

B2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekueni kelas interval berikutnya 

 Untuk menghindari kesalahan perhitungan secara manual, maka peneliti 

menggunakan aplikasi SPSS untuk memudahkan dalam proses analisis data 

penelitian. 

C. Median 

 Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas 

nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai terkecil (Sugiyono, 

2016) 

 Adapun rumus untuk mengitung median adalah : 

𝑀𝑑 = 𝑏 + 𝑝 (

1
2 𝑛 − 𝐹

𝑓
) 

Dimana : 

Md = Median 

B = Batas bawah, dimana median akan terletak 

N = Banyak data/jumlah sampel 

P = Penjang kelas interval 

F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

F = Frekuensi kelas median 
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 Untuk menghindari kesalahan perhitungan secara manual, maka peneliti 

menggunakan aplikasi SPSS untuk memudahkan dalam proses analisis data 

penelitian. 

3.10 Pengukuran Variasi Kelompok 

 Untuk menjelaskan keadaan kelompok, dapat juga didasarkan pada tingkat 

variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut. Untuk mengetahui tingkat variasi 

kelompok data dapat dilakukan dengan melihat rentang data dan standar deviasi 

atau simpangan baku dari kelompok data yang telah diketahui (Sugiyono, 2016). 

A. Rentang Data 

 Rentang data (range) dapat diketahui dengan jalan mengurangi data yang 

terbesar dengan data terkecil yang ada pada kelompok itu (Sugiyono, 2016). 

Rumusnya adalah sebagai berikut : 

R = xt -xr 

Dimana : 

R = Rentang 

xt  = Data terbesar dalam kelompok 

xr  = Data terkecil dalam kelompok 

B. Varians 

Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas 

keompok adalah dengan varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi 

nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar varians disebut standar 

deviasi atau simpangan baku (Sugiyono, 2016). 

Adapun rumus dari varians adalah  
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𝑆2 =  
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

(𝑛 − 1)
 

 

Adapun rumus dari simpangan baku adalah  

𝑆 =  √
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

(𝑛 − 1)
 

Dimana : 

S2 = Varians sampel 

S   = Simpangan baku 

n   = Jumah sampel  

 Untuk menghindari kesalahan perhitungan secara manual, maka peneliti 

menggunakan aplikasi SPSS untuk memudahkan dalam proses analisis data 

penelitian. 

3.11 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian tergantung pada lokasi subjek yang kemungkinan 

pada wilayah kampus Universitas Subang. 
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