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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek 

penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefenisikan dalam bentuk 

operasionalisasi variabel masing-masing dan pemahaman dari luar (outward). 

Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan pendekatan ini karena kedua elemen tersebut akan menentukan 

kualitas hasil penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan 

model penelitian sejenis. Selanjutnya, penelitian kuantitatif memerlukan adanya 

hipotesis dan pengujiannya yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan 

berikutnya, seperti penentuan teknik analisis dan formula statistik yang akan 

digunakan (Sarwono, 2010).  Hal ini sejalan dengan pendapat Azwar (2010) 

bahwa penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal 

yang diolah dengan metode statistik. 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori, yaitu suatu metode dalam penelitian yang menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa (Singarimbun, 

1995). 
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3.2.   Gambaran Populasi dan Sampel  

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat 

dibedakan satu sama lain (Supranto, 2000).  Populasi dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan mahasiswa Fiskom UKSW Salatiga.   

Sampel adalah sebagian dari populasi (Supranto, 2000).  Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling, dengan 

teknik purposive sampling yaitu peneliti berdasarkan kriteria tertentu memiih 

sampel yang diharapkan memiliki informasi yang akurat (Supramono dan 

Haryanto, 2003).  Adapun kriteria yang dimaksud adalah: memiliki dan 

menggunakan handphone jenis Blackberry serta sedang mengambil mata kuliah 

tertentu dimana dalam mata kuliah tersebut ia mendapatkan tugas kelompok 

dari pengajarnya.   Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 30 orang responden.  Hal ini mengacu pada pernyataan Sugiyono 

(2005) bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian serta syarat penelitian 

hipotesis adalah minimal 30 orang 

 

3.3.    Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan atau persoalan.  Berdasarkan cara memperolehnya ada dua jenis 

data yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu data primer dan data 

sekunder.  Dalam penelitian ini digunakan data primer, yaitu data yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari obyeknya 

(Supramono dan Sugiarto, 1993). Data primer dalam penelitian ini berupa data 

penilaian responden tentang penggunaan Blackberry serta penyelesaian tugas 

kelompok. 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner.  Adapun kuisioner yang digunakan adalah kuisioner yang terstruktur 

(structured questionnaire) artinya jawaban pertanyaan yang diajukan sudah 

disediakan. 

 

1.4. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

dalam sebuah penelitian (Arikunto, 2006). Terdapat dua variabel dalam 

penelitian ini yaitu variabel penggunaan Blackberry dan penyelesaian tugas 

kelompok. Tabel 3.1. berikut ini menunjukkan variabel penelitian dan 

pengukurannya. 

Tabel 3.1.  

Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Variabel Penelitian Indikator Empirik Skala Pengukuran 
1. Penggunaan 

Blackberry 
a. Penggunaan Balckberry sebagai 

penambah wawasan dalam 
penyelesaian tugas 

b. Menggunakan fitur BBM untuk alat 
komunikasi dalam penyelesain tugas  

c. Menggunakan blackberry untuk 
komunikasi pengguna blackberry 
dengan non blackberry sesame 
anggota kelompok dalam pengerjaan 
penyelesaian tugas 

d. Intensitas penggunaan blackberry 
selama dalam kelompok tugas 

Ordinal 
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Variabel Penelitian Indikator Empirik Skala Pengukuran 
2. Penyelesaian 

tugas kelompok  
a. Menyelesaikan masalah tugas dalam 

penyelesaian tugas kelompok 
b. Kebutuhan informasi dalam 

menyelesaikan tugas kelompok 
c. Kerjasama antar anggota dalam 

menyelesaikan tugas kelompok 
d. Ketepatan waktu penyelesaian tugas 

sebelum batas waktu pengumpulan 
tugas 

Ordinal 

 

 Pengukuran untuk setiap indikator empirik menggunakan aras ukur ordinal 

berupa skala linkert dengan empat pilihan jawaban sebagai berikut: 

Sangat tidak setuju  : skor 1 

Tidak setuju   : skor 2 

Setuju    : skor 3 

Sangat setuju  : skor 4 

 3.5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

 3.5.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penggunan Blackberry 

Variabel Penggunan Blackberry dalam penelitian ini meliputi empat 

indikator empirik.  Hasil analisis validitas dan reliabilitas dari variabel 

Penggunan Blackberry disajikan dalam Tabel 3.2. berikut ini. 

Tabel 3.2. 

Uji Validitas  dan  Reliabilitas Variabel Penggunan Blackberry 

Indikator Empirik r hit  r 0,05 (df = 28)  Keterangan 

IE1 

IE2 

IE3 

IE4 

0,519 

0,395 

0,628 

0,366 

0,317 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Cronbach alpha 0,687 Reliabel 

Sumber : Output Reliability Test Variabel Penggunan Blackberry, 2013 
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Berdasarkan Tabel 3.2. tampak bahwa semua indikator empirik dari 

variabel Penggunan Blackberry dinyatakan valid karena r hit > r0,05.Dimana 

Valid adalah ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti  Demikian halnya dengan 

uji reliabilitasnya, menunjukkan nilai r alpha > 0,60 sehingga indikator-

indikator empirik tersebut dinyatakan reliabel. Reliabel adalah konsistensi 

data dalam interval waktu tertentu.  Karena indikator-indikator empirik dari 

variabel Penggunan Blackberry telah valid dan reliabel maka dapat digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. 

 

3.5.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penyelesaian Tugas 

Kelompok 

Variabel Penyelesaian Tugas Kelompok dalam penelitian ini meliputi 

empat indikator empirik.  Hasil analisis validitas dan reliabilitas dari variabel 

Penyelesaian Tugas Kelompok disajikan dalam Tabel 3.3. berikut ini. 

Tabel 3.3. 

Uji Validitas  dan  Reliabilitas Variabel Penyelesaian Tugas Kelompok 

Indikator Empirik r hit  r 0,05 (df = 28)  Keterangan 

IE1 

IE2 

IE3 

IE4 

0,529 

0,440 

0,452 

0,510 

0,317 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Cronbach alpha 0,690 Reliabel 

Sumber : Output Reliability Test Variabel Penggunan Blackberry, 2013 
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Berdasarkan Tabel 3.3. tampak bahwa semua indikator empirik dari 

variabel Penyelesaian Tugas Kelompok dinyatakan valid karena r hit > r0,05. 

Dimana Valid adalah ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.  Demikian halnya 

dengan uji reliabilitasnya, menunjukkan nilai r alpha > 0,60 sehingga 

indikator-indikator empirik tersebut dinyatakan reliabel. Reliabel adalah 

konsistensi data dalam interval waktu tertentu.  Karena indikator-indikator 

empirik dari variabel Penyelesaian Tugas Kelompok telah valid dan reliabel 

maka dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

sederhana.  Adapun bentuk persamaan regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = a0 + a1X + e   

Dimana :  

Y  = Penyelesaian tugas kelompok 

X  = Penggunaan Blackberry   

X2  = Pesan Iklan 

a0  = konstanta (intersep) 

a1 = koefisien regresi dari X 

e  = kesalahan pengganggu (error) 

Sebelumnya dilakukan analisis regresi sederhana, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel penelitian.  Pengujian 

validitas menggunakan teknik corrected item-total correlation.  Angka pada 

kolom corrected item-total correlation menunjukkan nilai r hasil. Dasar 
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pengambilan keputusannya adalah: jika r hasil positif serta r hasil > r tabel 

maka item-item dalam variabel tersebut valid, sedangkan jika r hasil tidak 

positif serta r hasil < r tabel, maka item-item dalam variabel tersebut tidak valid 

(Santoso, 2001). Untuk pengujian reliabilitas menggunakan  nilai cronbach 

Alpha dimana dasar pengambilan keputusannya adalah bahwa variabel 

dikatakan reliabel jika cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2005). 

Tahap analisis berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik regresi 

sederhana yaitu berupa uji asumsi normalitas.  Uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005).  Untuk mendeteksi normalitas 

residual digunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

dengan ketentuan: bila angka signifikansi < 0,05 maka distribusi data 

residualnya adalah tidak normal, dan sebaliknya apabila angka signifikansi > 

0,05 maka distribusi data residualnya adalah normal (Ghozali, 2005). 

Setelah memenuhi syarat uji asumsi normalitas, baru dapat dilakukan 

pengujian terhadap hasil analisis regresi sederhana.  Dalam pengujian 

keberartian variabel bebas secara individu dipakai uji t dua sisi dengan tingkat 

kepercayaan 95% (a=0,05) yaitu dengan membandingkan antara t-hitung 

dengan t-tabel.  Dasar pengambilan keputusannya adalah:  jika t-hitung > t-

tabel maka H1 diterima yang berarti penggunaan blackberry mempunyai 

pengaruh terhadap penyelesaian tugas kelompok di kalangan mahasiswa 

Fiskom UKSW Salatiga. 

 

 

 

 

 


