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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk 

menjelaskan motif (Gratification Sought) dan eksplanatif untuk menjelaskan 

kepuasan yang didapatkan (Gratification Obtained dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:7) penelitian kuantitatif merupakan 

metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah 

yaitu konkrit,empiris, obyektif,  terukur, rasional, dan sistematis. Jenis 

penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, 

yaitu penelitian yang menggambarkan tentang fenomena yang ada dengan 

menggunakan angka untuk mengetahui karakteristik seseorang. 

3.1. Unit Amatan dan Unit Analisis 

1. Unit Amatan 

Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh 

data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan 

analisis (Ihalauw, 2003). Unit amatan dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa FISKOM yang menggunakan Telegram sebagai media untuk 

menonton Drama Korea. 

2. Unit Analisis 

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang dapat berupa individu, 

kelompok, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas 

individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidin, 2005). Unit 

analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISKOM UKSW dalam 

mengakses drama Korea pada media telegram. 
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3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa FISKOM UKSW yang 

mengakses Telegram untuk menonton drama Korea. Subjek penelitian dipilih 

menggunakan Teknik purposive sampling yaitu pemilihan subjek penelitian 

secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu 

(Black, 2010). Peneliti memfokuskan diri kepada responden yaitu mahasiswa 

yang posisinya mengalami pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait 

dengan studi yang dilakukan. Kriteria tersebut antara lain: 

1. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang konten drama Korea 

seperti rating, genre dan berbagai karakter konten. 

2. Mahaiswa yang berhubungan langsung dengan akses media drama Korea 

menggunakan platform telegram. 

3. Mahasiwa yang memahami media komunikasi dalam pembelajaran di 

kampus. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Komunikasi di Universitas Kristen Satya Wacana sesuai dengan 

pertimbangan dari metode purposive sampling yang dirancang oleh peneliti. 

Sampel penelitian menggunakan non probabilty sampling 

dikarenakan jumlah populasi infinitive dan fluktuatif dari waktu ke waktu 

maka digunakan pendekatan saran dari Ferdinand (2014) yang menyatakan 

bahwa sampel dapat digunakan dengan lima kali jumlah indikator penelitian. 

Pada penelitian ini terdapat dua variable dan delapan indikator Sehingga 

diperoleh, 18 × 5 = 90 responden. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari sumber dan 

diberi kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2016). Data 

yang diperoleh dari pengisian koesioner secara online oleh mahasiswa 

FISKOM UKSW. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada 

(Hasan, 2002). Data yang diperoleh dari penelitiannya sebelumnya, 

buku, serta jurnal literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner 

yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk di jawab (Sugiyono, 2008:199). Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara online yang akan 

disebarkan melalui Google Form dengan pertimbangan pandemic Covid-

19. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu 

responden menjawab pertanyaan dengan memilih alternatif jawaban yang 

sudah disediakan. 
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3.4. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel GS Indikator Empirik 
No. Variabel 

GO 

Indikator Empirik Aras 

Pengukuran 

Motif 

Informasi 

GS.1.a. 
Saya ingin mengetahui kehidupan 

warga di Negara Korea Selatan 

1. 
Kepuasan 

Informasi 

GO.1.a. 
Saya memperoleh informasi kehidupan 

warga di Negara Korea Selatan 

Ordinal 

GS.1.b. 

Saya ingin mengetahui gaya 

komunikasi di Negara Korea 

Selatan 

GO.1.b. 
Saya dapat mengetahui budaya Negara 

Korea Selatan 

Motif Identitas 

Pribadi 

GS.2.a. 

Saya ingin mengetahui karakter 

tokoh pada drama Korea dari 

media telegram 2. 

Kepuasan 

Identitas 

Pribadi 

GO.2.a. 

Saya mampu mengetahui karakter 

tokoh pada drama Korea dari media 

telegram Ordinal 

GS.2.b. 
Saya ingin mengetahui ajaran-

ajaran baik di dalam drama Korea 
GO.2.b. 

Saya memproleh ajaran-ajaran baik di 

dalam drama Korea 

Motif Integrasi 

dan Interaksi 

Sosial 

GS.3.a. 

Dengan menonton drama Korea, 

saya dapat memperoleh 

pengetahuan yang berkenaan 

dengan kepedulian sosial 
3. 

Kepuasan 

Integrasi dan 

Interaksi 

Sosial 

GO.3.a. 

Dengan menonton drama Korea, dapat 

memperoleh pengetahuan yang lebih 

berkenaan dengan kepedulian sosial 

Ordinal 

GS.3.b. 

Dapat pula menemukan bahan 

percakapan dan interaksi social 

dengan orang lain disekitar 

lingkungan saya 

GO.3.b. 

Saya telah menemukan bahan 

percakapan dan interaksi social dengan 

orang lain disekitar lingkungan saya 

Motif Hiburan 

GS.4.a. 

Dengan menonton drama Korea, 

juga dapat melepas permasalahan 

yang dialami saat ini 
4. 

Kepusasan 

Hiburan 

GO.4.a. 

drama Korea  dapat meningkatkan 

kemampuan saya menghadapi 

permasalahan yang dialami saat ini 
Ordinal 

GS.4.b. 

Dengan menonton drama Korea 

saya dapat lebih bersemangat 

menjalani aktivitas sehari-hari 

GO.4.b. 
Dengan menonton drama Korea saya 

dapat lebih produktif 
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3.5. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji signifikansi pada uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom 

(df)= n-2, dalam hal ini adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011). 

Perbandingan nilai Correlated Item – Total Correlation dengan hasil 

perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki 

nilai positif, maka setiap pertanyaan dapa setiap indikator tersebut 

dinyatakan valid. Jika r tabel lebih besar dari r hitung, maka setiap 

pertanyaan pada setiap indikator dinyatakan tidak valid. 

Tabel 3.2 

Bivariate Pearson Product Moment Correlations Variabel 1 

No. Item 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 Keterangan 

GS1a 0,686 0,283 Valid 

GS1b 0,726 0,283 Valid 

GS2a 0,695 0,283 Valid 

GS2b 0,674 0,283 Valid 

GS3a 0,641 0,283 Valid 

GS3b 0,533 0,283 Valid 

GS4a 0,532 0,283 Valid 

GS4b 0,635 0,283 Valid 

Sumber: Data Primer Penelitian 2022 (diolah) 

Uji validitas variabel Gratification Sought diperoleh keseluruhan 

item valid (𝑟𝑥𝑦 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) sehingga layak untuk digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 
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Tabel 3.3 

Bivariate Pearson Product Moment Correlations Variabel 2 

No. Item 𝒓𝒙𝒚 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 Keterangan 

GO1a 0,639 0,283 Valid 

GO1b 0,582 0,283 Valid 

GO2a 0,443 0,283 Valid 

GO2b 0,511 0,283 Valid 

GO3a 0,479 0,283 Valid 

GO3b 0,669 0,283 Valid 

GO4a 0,601 0,283 Valid 

GO4b 0,682 0,283 Valid 

Sumber: Data Primer Penelitian 2022 (diolah) 

Uji validitas variabel Gratification Obtained diperoleh keseluruhan 

item valid (𝑟𝑥𝑦 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) sehingga layak untuk digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Ghozali (2011) menyatakan bahwa reliabilitas sebenarnya adalah 

alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesioner atau setiap pertanyaan pada 

kuesioner tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas atau memiliki 

keandalan jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Jawaban dari setiap pertanyaan yang 

dijawab oleh responden, dapat dikatakan memiliki keandalan jika 

masing-masing pertanyaan yang dijawab secara konsisten atau jawaban 

tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak 

mengukur hal yang sama. 
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Sesuai dengan Ghozali (2011), pengukuran reliabilitas dapat 

dilakukan dengan pengukuran sekali saja yaitu pengukuran hanya sekali 

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. IBM SPSS 19 ini 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Crocbach Alpha> 0,70 (Nunnally, 1994 dalam 

Ghozali, 2011). 

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan instrumen penelitian 

sebagai alat ukur yang akurat dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas 

menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila 

pengukuran dilakukan terhadap aspek yang sama. Azwar (2005:29) 

menyatakan bahwa suatu alat ukur pada prinsipnya dikatakan reliabel 

apabila mampu menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat 

memberi hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran 

kembali terhadap subjek yang sama. Selanjutnya Azwar (2005:32) 

menyatakan bahwa skala dianggap reliabel ketika memenuhi koefisien 

alpha (α) lebih besar dari 0,60. Berikut dipaparkan nilai alpha variabel 

gratification sought dan gratification obtained. 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Reliabilitas 
 

Variabel Nilai Alpha Min koef α Keterangan 

Gratification Sought 0,790 0,60 Reliabel 

Gratification Obtained 0,884 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer penelitian 2022 (diolah) 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai alpha 

lebih besar dari 0,60. Hal ini bermakna bahwa angket gratification sought 

dan gratification obtained dapat dinyatakan reliabel dan dapat digunakan  

sebagai alat ukur dalam penelitian. 
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3.6. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Tujuan analisis deskriptif kuantitatif dalam rangka mendapatkan gambaran 

terkait motif pembentuk kepuasan mahasiswa dalam mengakses drama Korea 

melalui media telegram. Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis 

statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai 

subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek. 

Analisis deskriptif ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel 

histogram, nilai mean dan nilai standar deviasi. Manfaat yang diperoleh dari 

penggunaan analisis deskriptif adalah mendapatkan gambaran lengkap dari data 

baik dalam bentuk verbal atau numerik yang berhubungan dengan data yang diteliti. 

2. Uji Beda Dependen 

Uji beda dependen digunakan untuk mengukur uji beda rata-rata dalam 

rangka untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa FISKOM UKSW dalam 

mengakses drama Korea melalui media telegram. 

Asumsi yang telah dipenuhi yaitu: 

a. Data berdistribusi normal (simetris) 

b. Kedua kelompok data dependen (berpasangan) 

c. Jenis variable numerik 

Ho : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara motivasi dan kepuasan 

mahasiswa yang mengakses drama Korea melalui media telegram 

Ha : Terdapat perbedaan signifikan antara motivasi dan kepuasan 

mahasiswa yang mengakses drama Korea melalui media telegram 

Jika hasil perhitungan menghasilkan nilai P <  yang lebih kecil dari nilai 

alpha (0,05) maka dapat diputuskan Ho ditolak. Sehingga dengan menggunakan 

alpha 5% dapat disimpulkan bahwa, secara statistik terdapat perbedaan secara 

signifikan. 

 

 


