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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Sifat dan Jenis Penelitian  

3.1.1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian eksplanatif.  Penelitian 

eksplanatif merupakan penelitian yang mencari penyebab yang mendasari 

sebuah fenomena dan penjelasannya. Sifat penelitian ini mencangkup apa 

yang disebut sebagai penelitian interpretif sebagai cara untuk memperjelas 

sebuah fenomena. Biasanya, sifat penelitian ini menanyakan dua pertanyaan 

pokok yaitu mengapa sebuah fenomena terjadi dengan cara demikian dan apa 

implikasi dari fenomena tersebut (Rubin, Rubin, Haridakis, & Piele, 2010, p. 

198).  

Sifat penelitian eksplanatif dinilai cocok karena penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan dengan rinci pengaruh motif penggunaan media 

dan tingkat kepercayaan audiens pada berita terhadap kecenderungan 

perilaku membagikan berita dari LINE TODAY. Dengan sifat tersebut, 
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peneliti mampu mendapat gambaran penuh yang menunjukan pengaruh dan 

hubungan antar variabel terkait. 

 

3.1.2. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

kuantitatif, yakni menganalisis data-data secara kuantitatif yang bertujuan 

untuk menguji hipotesis dan mendapatkan hasil analisis untuk memperoleh 

kesimpulan. Menurut Creswell, penelitian kuantitatif merupakan upaya untuk 

menguji berbagai teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel 

yang nantikan akan diukur melalui instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif 

berbicara mengenai data angka yang dapat dianalisis melalui prosedur statistik 

(Creswell, 2009, p. 4).  

Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji ulang 

penelitian kualitatif terdahulu dengan metode kuantitatif agar relevansinya 

berlaku untuk masyarakat luas. Di sisi lain, penguraian mengenai masifnya 

pengguna LINE TODAY di seluruh Indonesia akan lebih sesuai apabila 

digambarkan melalui data numerik yang sistematis dan terstruktur. 

 

3.2. Metode penelitian  

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dalam 
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suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode survei. 

Herbert Mc. Closky (dalam Mathiyazhagan & Nandan, 2010, p. 34) 

mendefinisikan survei sebagai prosedur pengumpulan data secara sistematis 

dari populasi atau sampel melalui beberapa bentuk pengumpulan, antara lain 

wawancara tatap muka, wawancara telepon atau kuesioner. Lebih lanjut, 

Kerlinger (dalam Mathiyazhagan & Nandan, 2010, p. 35) berpendapat 

penelitian survei sebagai penelitian ilmiah sosial yang berfokus pada 

masyarakat, seperti fakta-fakta penting, keyakinan, opini, sikap, motivasi, 

dan perilaku dari masyarakat. Metode survei dipilih peneliti karena dianggap 

salah satu cara yang paling representatif, efektif, dan efisien dalam mengukur 

jumlah populasi yang besar dalam penelitian kuantitatif. 

 

 

3.3. Populasi dan sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi menurut Babbie merupakan kesatuan elemen yang ditentukan 

secara teoretis dalam sebuah penelitian (Babbie, 2016, p. 193). Pemilihan 

populasi penelitian ini didasarkan pernyataan dari Managing Director Line 

Indonesia, Ongki Kurniawan yang pernah memaparkan dalam sebuah 

konferensi pers pada 3 September 2016 bahwa pengguna LINE didominasi 

oleh rentang usia mahasiswa yakni 18 hingga 22 tahun sebanyak 41 persen, 

disusul oleh 21 persen dengan usia 23 hingga 32 tahun, 18 persen berumur di 
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bawah 17 tahun, 8 persen berumur 33 hingga 43 tahun, dan hanya 3 persen 

yang di atas 43 tahun (“Jumlah Pengguna Line," 2016, para. 9).  

Dari segi usia, selaras dengan hasil survei APJII yang membuktikan 

bahwa usia 15 hingga 19 tahun dan 20 hingga 24 tahun merupakan pengguna 

internet terbanyak dengan persentase secara berurutan yaitu 91% dan 88,5% 

(“Penetrasi & Profil Perilaku,” 2018, p. 20). Berdasarkan data tersebut, maka 

peneliti memutuskan untuk meneliti rentang usia pengguna LINE TODAY 

yang paling dominan yakni 18 hingga 22 tahun. 

Dilihat dari segi demografis, pertumbuhan pengguna LINE tertinggi 

terdapat di tiga kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan 

menurut wawancara Managing Director LINE Indonesia Ongki Kurniawan 

dengan Okezone.com (Fauzi, 2017, para. 5).  Data tersebut apabila 

dibandingkan dengan survei APJII sesuai karena survei tersebut menemukan 

bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia paling tinggi berada di daerah 

urban dengan persentase sebesar 74,1% (“Penetrasi & Profil Perilaku,” 2018, 

p. 19).  

Jakarta, Surabaya, dan Medan adalah kota urban karena apabila dilihat 

berdasarkan jenis lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbesar (Produk 

Domestik Regional Bruto), PDRB ketiga kota tersebut dikuasai sektor 

perdagangan (BPS Kota Medan, 2017, p. 461; BPS Kota Surabaya, 2017, p. 

431; “PDRB Provinsi DKI,” 2017) dengan tingkat penetrasi provinsi yang 

Pengaruh motif penggunaan..., Natasya Delasari, FIKOM UMN, 2019



57 
 

tinggi; Jakarta 80,4%, Provinsi Sumatera Utara (Ibukota di Medan) 75,3%, 

Provinsi Jawa Timur (Ibukota di Surabaya) 58,9% (p. 13-14). Maka dari itu, 

peneliti memutuskan untuk memiliki masyarakat Jakarta, Surabaya, Medan 

sebagai populasi sesuai dengan data dari pihak LINE TODAY yang telah 

diutarakan sebelumnya. 

Dikarenakan usia yang menjadi sasaran peneliti merupakan usia dari 

mahasiswa perguruan tinggi setingkat S1, maka populasi dari peneliti secara 

spesifik adalah mahasiswa S1 perguruan tinggi negeri dan swasta Jakarta, 

Surabaya, dan Medan. Data dari buku berjudul ‘Statistik Pendidikan Tinggi 

Tahun 2017’ yang diterbitkan oleh Kementrian Riset dan Teknologi 

Pendidikan Tinggi RI memaparkan secara spesifik jumlah populasi 

mahasiswa DKI Jakarta yakni 1.084.123.  

Dalam buku statistik terbitan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 

berjudul ‘Kota Surabaya Dalam Angka 2018’ tertera jumlah mahasiswa S1 

tahun ajaran 2015 hingga 2017 Perguruan Tinggi Negeri  di Surabaya 

berjumlah 102.845. Sedangkan, jumlah mahasiswa Perguraun Tinggi 

Swasta adalah 234.213. Maka apabila ditotalkan seluruh mahasiswa S1 

tahun ajaran 2015 hingga 2017 Perguruan Tinggi di Surabaya berjumlah 

337.058 pada 2017. 

Selanjutnya, Badan Pusat Statistik Kota Medan juga merilis buku 

‘Kota Medan Dalam Angka 2018’, namun tidak menyebutkan jumlah 

Pengaruh motif penggunaan..., Natasya Delasari, FIKOM UMN, 2019



58 
 

mahasiswa secara menyeluruh. Dalam data tersebut, tertera data lain yaitu 

jumlah penduduk usia sekolah Kota Medan dari rentang umur 16 hingga 25 

tahun yang diketahui berjumlah 470.750 (BPS Kota Medan, 2018, p. 63). 

Tidak seluruh penduduk usia sekolah bersekolah, melainkan 76,40% 

penduduk usia 16 hingga 18 atau sekitar 95.680 penduduk yang masih 

bersekolah, ditambah 43,10% penduduk usia 19 hingga 24 tahun atau 

berkisar 148.916 yang masih bersekolah. Apabila dijumlahkan, proyeksi 

total mahasiswa di Kota Medan adalah 244.596 pada 2017. 

Berdasarkan data tersebut, akumulasi mahasiswa S1 perguruan tinggi 

di Kota Jakarta, Surabaya, dan Medan adalah 1.665.777. 

 

Grafik 3.1 Persebaran Geografis Populasi 

 

Sumber: Diolah peneliti 

 

1,084,123
65%

337,058, 
20%

244,596, 
15%

Sebaran Geografis Pengguna LINE 
TODAY

Jakarta Surabaya Medan
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3.3.2. Sampel 

Sampel dipilih karena meneliti populasi dianggap terlalu memakan 

biaya, menghabiskan waktu, dan tidak penting untuk melakukan sensus 

terhadap sebuah populasi (Rubin et al., 2010, p. 201).  Sampel adalah 

sebuah seperangkat elemen yang dipilih untuk diteliti yang telah melalui 

tahapan pertimbangan yang disebut teknik penarikan sampel (Babbie, 2016, 

p. 193). Penelitian ini menggunakan teknik sampling tidak acak. Dalam 

memilih sampel, peneliti menggunakan metode tidak acak yang dengan kata 

lain berdasarkan penilaian tertentu atau berdasarkan pertimbangan 

kemudahan akses peneliti (Showkat & Parveen, 2017, p. 6).   

Secara spesifik, peneliti mengaplikasikan teknik penarikan sampel 

kuota proporsional. Jumlah total orang yang akan disurvei biasanya 

ditentukan terlebih dahulu dalam teknik pengambilan sampel kuota 

proporsional. Proporsi jumlah sampel survei yang dipilih sama dengan 

proporsi populasi yang tercatat (Sedgwick, 2012, p. 1). Untuk menentukan 

besarnya jumlah sampel, dapat dihitung melalui rumus Slovin dengan 

margin of error 5%. 

Rumus Slovin:     

  𝑛 =          
N

1+𝑁𝑒2
 

Keterangan: 

N = jumlah populasi 

n = jumlah sampel 

e = nilai kritis (batas ketelitian) 5%  
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1.665.777

1+1.665.777(0.05)2
       

1.665.777

4.165,4425
 

𝑛 =      399.90  ~ 400 

 

Dari 400 sampel tersebut, peneliti membagi responden sesuai dengan 

proporsi jumlah populasi kota dibandingkan dengan populasi keseluruhan. 

65,08% atau 260 sampel adalah mahasiswa Jakarta, 14.68% atau 59 sampel 

adalah mahasiswa Medan, dan 20.23% atau 81 adalah mahasiswa Surabaya. 

Kelemahan dari teknik pengambilan sampel kuota proporsional dalam 

penelitian ini adalah kurang seimbangnya jumlah responden dari masing-

masing kota. Pemilihan populasi yang sedari awal memang kurang seimbang 

karena membandingkan sebuah provinsi (DKI Jakarta) dengan kota (Surabaya 

& Medan), berpengaruh terhadap proporsi jumlah sampel. Akibatnya, 260 

sampel atau 65,08 persen responden berasal dari Jakarta, sedangkan total 

responden Surabaya dan Medan bahkan tidak mencapai setengah dari sampel 

Jakarta. Hal ini dikhawatirkan membuat penelitian ini menjadi lebih terpusat 

pada masyarakat ibukota dan kurang merepresentasikan motif, kepercayaan, 

dan perilaku masyarakat di Surabaya dan Medan yang mungkin membawa 

perspektif yang berbeda. Di samping itu pula, teknik pengambilan sampel 

tidak acak membuka celah bagi pemilihan responden yang bias sehingga 
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berpotensi bahwa responden kurang merepresentasikan fenomena yang 

sebenarnya. 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah perpanjangan dari konseptualisasi 

yang menentukan prosedur yang tepat yang nantinya akan digunakan untuk 

mengukur atribut dari variabel. Operasionalisasi variabel meliput serangkaian 

keputusan yang saling berkaitan yakni menentukan variasi yang sesuaiu 

dengan tujuan penelitian, menentukan pengukuran variabel yang paling 

presisi, penghitungan untuk dimensi yang relevan, menegaskan dengan jelas 

atribut variabel beserta hubungannya, dan menentukan tingkat pengukuran 

yang sesuai (Babbie, 2016, p. 153).  Dalam penelitian ini, variabel yang 

digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang yang mungkin menjadi sebab, 

memberikan pengaruh, atau mempengaruhi sebuah hasil (Creswell, 

2009, p. 50). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif 

penggunaan media (X1) dan tingkat kepercayaan masyarakat pada 

berita (X2) 
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b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang bergantung pada variabel 

independen. Variabel ini merupakan hasil atau akibat dari pengaruh 

dari variabel independen (Creswell, 2009, p. 50). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kecenderungan perilaku membagikan 

berita (Y). 

Gambar 3.1 Skema Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah peneliti 

 

Menurut Beaton dan Guillemin, terdapat lima tahapan proses untuk 

mengadopsi alat ukur penelitian dari penelitian yang berasal dari budaya yang 

berbeda, yaitu penerjemahan, sintesis, penerjemahan kembali ke bahasa asal, 

pembahasan oleh panitia ahli, dan pengujian validitas dan reliabilitas (Beaton 

& Guillemin, 2000, p. 3187). Namun, dalam proses penelitian ini, penelitia 
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hanya melaksanakan dua tahap yaitu penerjemahan ke bahasa Indonesia dan 

pengujian validitas dan reliabilitas. 

 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Dimensi Indikator Item Skala 

Motif 

penggunaan 

media (X1) 

Informasi 

1. Pengawasan 

2. Kebutuhan 

akan 

informasi 

 

1. Untuk mencari tahu 

apa yang  sedang 

terjadi di dunia 

2. Untuk mengetahui 

kinerja pemerintah 

3. Untuk mendapatkan 

informasi baru yang 

penting 

4. Untuk memenuhi 

kebutuhan untuk 

mengetahui 

Likert 

Hiburan 

1. Komedi/ 

hiburan/  

kegembiraan 

2. Kebiasaan/ 

ritual 

3. Pengalihan 

5. Membaca berita  

dari LINE TODAY 

itu menyenangkan;  

6. Membaca berita  

dari LINE TODAY 

merupakan 

kebiasaan saya 

7. Saya membaca 

berita dari LINE 

TODAY ketika 

tidak ada hal lain 

yang bisa saya 

kerjakan 

Likert 

Sosial 

1. Pembentukan 

opini 

2. Peneguhan 

atau 

penolakan 

opini 

8. Untuk membantu 

saya membentuk 

opini tentang Likert 

sebuah isu 

9. Untuk melihat 

komentar netizen 

Likert 
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yang berbeda dari 

pandangan saya 

10. Untuk melihat 

komentar netizen 

yang sama dengan 

pikiran saya 

Opini 

1. Nilai sosial 

2. Kebutuhan 

interpersonal 

11. Agar saya dapat 

mengikuti apa yang 

dibicarakan orang 

di sekitar saya 

12. Membaca LINE 

TODAY membuat 

saya terlihat 

sebagai orang yang 

tahu informasi 

terkini 

13. Sebagian besar 

teman saya 

membaca berita 

dari dari LINE 

TODAY  

14. Agar saya memiliki 

bahan perbincangan 

dengan orang lain 

Likert 

Tingkat 

kepercayaan 

masyarakat 

pada berita 

(X2) 

Selektivitas 

topik 

 

 

 

 

 

1. Frekuensi dan 

kontinuitas 

pembahasan 

isu yang 

sedang hangat 

2. Penekanan isu 

yang tepat 

15. Memberikan 

perhatian lebih 

kepada isu yang 

penting untuk 

kepentingan publik 

16. Isu yang penting 

diberikan status 

yang memadai 

17. Frekuensi 

pemberitaan isu 

penting tinggi 

18. Isu dibahas secara 

berkala  

Likert 

Selektivitas 
1. Keberagaman 

fakta 

2. Kelengkapan 

19. Poin yang esensial 

disertakan dalam 

berita 

Likert 
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fakta 

 

fakta 

3. Penekanan 

pada 

informasi 

penting 
 

 

20. Fokus pemberitaan 

adalah pada fakta 

yang penting 

21. Seluruh informasi 

terkait dengan topik 

penting tersebut 

turut disertakan 

22. Pelaporan terdiri 

dari berbagai sudut 

pandang 

Akurasi Verifikasi 

empiris 

23. Informasi dapat 

diverifikasi apabila 

diuji 

24. Informasi yang 

disertakan sesuai 

fakta 

Likert 

Penilaian 

jurnalistik 

1. Opini yang 

menyeluruh 

2. Opini yang 

berfaedah 

3. Opini yang 

sesuai 

25. Kritik diungkapkan 

dengan tata cara 

yang sesuai 

26. Opini yang 

diungkapkan 

wartawan beralasan 

27. Saya merasa 

penilaian terhadap 

sebuah isu penting 

sangat berguna 

Likert 

Kecenderun

gan perilaku 

membagika

n berita (Y) 

Koneksi 
1. Homophily 

2. Ikatan yang 

kuat 

28. Pemikiran dan 

ketertarikan mereka 

mirip dengan saya 

29. Mereka 

mengekspresikan 

sikap yang mirip 

dengan saya 

30. Saya memiliki 

hubungan baik 

dengan orang yang 

berada dalam 

jaringan sosial 

daring saya 

31. Saya memiliki 

Likert 
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hubungan dekat 

dengan orang yang 

berada dalam 

jaringan sosial 

daring saya 

 

Individu 

1. Kepemimpinan 

opini 

2. Pencarian opini 

32. Berita yang saya 

bagikan nampaknya 

dapat 

mempengaruhi 

orang lain 

33. Orang yang 

terkoneksi dengan 

saya di media sosial 

membagikan berita 

berdasarkan apa 

yang telah saya 

bagikan 

34. Ketika saya mau 

membaca berita, 

saya mau 

mengakses apa 

yang dibagikan oleh 

orang yang 

berpengaruh 

35. Ketika saya mau 

membagikan berita, 

saya cenderung 

mengakses apa 

yang dibagikan oleh 

orang yang 

berpengaruh 

Likert 

 Atribut 

inovasi 

3. Preferensi 

berita 

4. Kredibilitas 

36. Saya menemukan 

berita ini menarik 

37. Secara umum, saya 

merasa bahwa 

Likert 
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berita  

 

berita di media ini 

penting 

38. Berita dari LINE 

TODAY 

dilaporkan dengan 

tepat waktu 

39. Berita ini tidak 

bias 

40. Saya merasa berita 

yang disajikan 

LINE TODAY 

dapat dipercaya 

 

Sumber: Lee & Chyi, 2015, Kohring & Matthes, 2007, Ma et 

al. 2014 

 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam menjalankan metode survei, peneliti menggunakan kuesioner 

sebagai instrumen pengumpulan data. Menurut Babbie, kuesioner adalah 

instrumen yang dirancang secara spesifik ntuk mendapatkan informasi yang 

akan berguna untuk analisis (Babbie, 2016, p. 248). Kuesioner memudahkan 

peneliti untuk mengatur pertanyaan dan menerima balasan tanpa perlu untuk 

berbicara langsung dengan responden (Walliman, 2018, p. 110). Metode 

kuesioner dipilih peneliti karena kuesioner dapat menjangkau responden 

secara serentak dalam jumlah yang lebih besar, namun dalam proses yang 

lebih cepat.   

Pengaruh motif penggunaan..., Natasya Delasari, FIKOM UMN, 2019



68 
 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertanyaan tertutup 

(closed question) yaitu responden tidak bisa memberikan jawaban secara 

bebas melainkan menjawab berdasarkan alternatif jawaban yang diberikan 

peneliti (Walliman, 2018, p. 111). Hal ini untuk membatasi jawaban-jawaban 

yang kurang relevan dan untuk memudahkan tabulasi dan analisis data. Hasil 

dari kuesioner digunakan peneliti sebagai data primer.  

Selain data primer, peneliti juga memakai data sekunder yaitu studi 

literatur. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen publik, data statistik, 

kutipan ataupun informasi melalui buku, buku elektronik, laporan tahunan, 

jurnal ilmiah, dan berita yang berkaitan dengan topik penelitian. 

 

 

3.6. Teknik Pengukuran Data 

3.6.1.  Validitas 

Validitas mengacu pada sejauh mana pengukuran empiris cukup 

merefleksikan arti sesungguhnya dari konsep yang telah dipertimbangkan 

(Babbie, 2016, p. 148). Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan uji 

statistik pearson product moment untuk melihat validitas dengan 

membandingkan nilai rhitung dan nilai rtabel. Dalam pengambilan keputusan uji 

validitas, jika nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel, maka angket tersebut 

dinyatakan valid. Namun, jika nilai rhitung lebih kecil dari nilai rtabel, maka 
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angket tersebut dinyatakan tidak valid (Effendi & Tukiran, 2012, p. 140). 

Setelah dilakukan uji pilot kepada 41 responden dan telah diolah 

dengan SPSS, hasil menunjukan 36 dari 40 item kuesioner valid.  

    

 Tabel 3.2 Validitas Item Kuesioner 

No  Item R 

hitung  

R tabel Keterangan 

1 Saya membaca berita dari LINE 

TODAY untuk mencari tahu apa yang 

sedang terjadi di dunia 

0.634 0.308 Valid 

2 Berita dari LINE TODAY membantu 

saya untuk mengetahui kinerja 

pemerintah saat ini 

0.648 0.308 Valid 

3 Saya menggunakan LINE TODAY 

untuk mendapatkan informasi atau 

berita baru yang penting 

0.614 0.308 Valid 

4 Saya membaca berita dari LINE 

TODAY karena saya ingin tahu saja, 

untuk memenuhi kebutuhan untuk 

mengetahui 

0.302 0.308 Tidak valid 

5 Membaca berita dari LINE TODAY 

itu menyenangkan sehingga saya 

membacanya 

0.496 0.308 Valid 

6 Sudah menjadi kebiasaan saya untuk 

membaca berita dari LINE TODAY 

0.490 0.308 Valid 

7 Saya membaca berita dari LINE 

TODAY ketika tidak ada hal lain 

yang bisa saya kerjakan 

-0.23 0.308 Tidak valid 

8 Berita dari LINE TODAY membantu 

saya dalam membentuk opini saya 

tentang sebuah isu/ peristiwa 

0.540 0.308 Valid 

9 Saya membaca berita dari LINE 

TODAY sekaligus untuk melihat 

komentar netizen yang sama dengan 

pemikiran saya 

0.532 0.308 Valid 

10 Saya membaca berita dari LINE 

TODAY sekaligus untuk mencari 

komentar netizen yang berbeda dari 

pandangan saya 

0.593 0.308 Valid 
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11 Saya menggunakan LINE TODAY 

agar saya dapat mengikuti apa yang 

dibicarakan orang di sekitar saya 

0.625 0.308 Valid 

12 Membaca berita dari LINE TODAY 

membuat saya terlihat sebagai orang 

yang tahu informasi terkini 

0.422 0.308 Valid 

13 Saya membaca berita dari LINE 

TODAY karena sebagian besar teman 

saya juga melakukannya 

0.381 0.308 Valid 

14 Saya membaca berita dari LINE 

TODAY agar saya memiliki bahan 

perbincangan dengan orang lain 

0.446 0.308 Valid 

15 Berita dari LINE TODAY dapat 

dipercaya karena mengutamakan isu 

yang menyangkut kepentingan publik 

0.475 0.308 Valid 

16 Headline/ berita utama di LINE 

TODAY merupakan berita yang 

isunya relevan dengan kepentingan 

publik saat ini sehingga dapat 

dipercaya 

0.430 0.308 Valid 

17 Isu yang penting untuk publik dibahas 

dalam frekuensi yang tinggi di LINE 

TODAY, maka itu berita dari LINE 

TODAY dapat dipercaya 

0.384 0.308 Valid 

18 Berita dari LINE TODAY membahas 

isu yang penting secara berkala, maka 

itu berita dari LINE TODAY dapat 

dipercaya 

0.267 0.308 Tidak valid 

19 Berita dari LINE TODAY 

menyertakan informasi yang esensial 

sehingga layak dipercaya 

0.404 0.308 Valid 

20 Berita dari LINE TODAY fokus pada 

fakta yang penting sehingga layak 

dipercaya 

0.591 0.308 Valid 

21 Seluruh informasi terkait isu penting 

disertakan dalam berita dari LINE 

TODAY sehingga layak dipercaya 

0.377 0.308 Valid  

22 Berita dari LINE TODAY 

menyediakan beragam sudut pandang 

sehingga beritanya bisa dipercaya 

0.512 0.308 Valid 

23 Informasi yang disertakan dalam 

berita dari LINE TODAY dapat 

diverifikasi bila diuji sehingga LINE 

TODAY bisa dipercayai 

0.151 0.308 Tidak valid 

24 Informasi yang disertakan dalam 

berita dari LINE TODAY sesuai fakta 

0.357 0.308 Valid 
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sehingga beritanya bisa dipercayai 

25 Kritik dalam berita LINE TODAY 

diungkapkan dengan tata cara yang 

sesuai sehingga beritanya bisa disebut 

kredibel 

0.400 0.308 Valid 

26 Opini wartawan dalam berita dari 

LINE TODAY didukung dengan 

argumen yang logis sehingga 

beritanya bisa disebut kredibel 

0.559 0.308 Valid  

27 Penilaian wartawan dalam berita dari 

LINE TODAY sangat berguna bagi 

pemahaman pembaca terhadap sebuah 

isu 

0.445 0.308 Valid 

28 Saya cenderung membagikan berita 

dari LINE TODAY kepada orang 

yang pemikiran dan ketertarikannya 

mirip dengan saya 

0.519 0.308 Valid 

29 Saya cenderung membagikan berita 

dari LINE TODAY kepada orang 

yang mengekspresikan sikap yang 

mirip dengan saya 

0.758 0.308 Valid 

30 Saya cenderung membagikan berita 

kepada orang yang memiliki 

hubungan baik dengan saya dalam 

jejaring sosial daring (kontak LINE, 

pengikut di media sosial, dsb) 

0.791 0.308 Valid 

31 Saya cenderung membagikan berita 

kepada orang yang memiliki 

hubungan dekat dengan saya dalam 

jejaring sosial daring (kontak LINE, 

pengikut di media sosial, dsb) 

0.848 0.308 Valid 

32 Berita yang saya bagikan dari LINE 

TODAY nampaknya dapat 

mempengaruhi pemikiran/ pandangan 

orang lain terhadap suatu isu 

0.698 0.308 Valid 

33 Orang yang terkoneksi dengan saya 

dalam jejaring sosial daring (kontak 

LINE, pengikut di media sosial, dsb) 

membagikan berita berdasarkan apa 

yang telah saya bagikan 

0.664 0.308 Valid 

34 Saya cenderung membaca berita dari 

LINE TODAY berdasarkan apa yang 

dibagikan oleh orang yang 

berpengaruh bagi saya (teman, 

keluarga, idola, dll) 

0.656 0.308 Valid 

35 Saya cenderung membagikan berita 0.683 0.308 Valid 
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dari LINE TODAY berdasarkan apa 

yang dibagikan oleh orang yang 

berpengaruh bagi saya (teman, 

keluarga, idola, dll) 

36 Saya cenderung membagikan berita 

dari LINE TODAY yang menurut 

saya menarik 

0.688 0.308 Valid 

37 Saya cenderung membagikan berita 

dari LINE TODAY yang menurut 

saya penting 

0.811 0.308 Valid 

38 Ketika misalnya muncul berita terbaru 

tentang hasil pilpres di LINE 

TODAY, saya cenderung 

membagikan berita tersebut di saat isu 

pilpres sedang hangat dibicarakan 

publik. 

0.832 0.308 Valid 

39 Saya cenderung membagikan berita 

dari LINE TODAY yang menurut 

saya tidak tidak berpihak atau 

condong kepada salah satu pihak saja 

0.705 0.308 Valid 

40 Saya cenderung membagikan berita 

dari LINE TODAY karena merasa 

berita yang disajikan LINE TODAY 

dapat dipercaya 

0.634 0.308 Valid 

Sumber: Diolah peneliti 

 

3.6.2. Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu pada seberapa jauh sebuah pengukuran dapat 

diandalkan, stabil, konsisten, dan dapat diulang dalam penelitian ataupun 

lintas penelitian (Rubin  et al., 2010, p. 203). Untuk mencapai hal tersebut, 

reabilitas diuji dengan metode Croncbach Alpha dan diukur berdasarkan skala 

0 sampai 1.  Setelah dilakukan uji pilot kepada 41 responden dan telah diolah 

dengan SPSS, hasil menunjukan Croncbach Alpha 0.892. 
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Gambar 3.2 Hasil Penghitungan Reliabilitas SPSS 

 

Sumber: Dokumentasi peneliti 

 

Untuk menginterpretasikan koefisien reliabilitas peneliti menggunakan 

acuan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Reliabilitas 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,5 > α Tidak reliabel 

0,6 > α > 0.5 Kurang reliabel 

0,7 > α > 0.6 Diragukan 

0,8 > α > 0.7 Cukup reliabel 

0,9 > α > 0.8 Reliabel 

α > 0.9 Sangat reliabel 

Sumber: Suwarjana, 2016 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa 

reliabilitas kuesioner peneliti reliabel dengan koefisien reliabilitas 

0,892. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Ghozali bertujuan untuk mendapatkan informasi 

yang relevan dalam data yang telah terkumpul dan menggunakan hasil 

analisis untuk membuktikan sebuah hipotesis (Ghozali, 2011, p. 3). Dalam 

menganalisis data, penelitian ini menggunakan skala pengukuran ordinal. 

Skala ordinal mengkategorikan variabel ke dalam ranking (Ghozali, 2011, p. 

4). Peneliti menggunakan data ordinal dengan skala likert untuk mengukur 

sikap seseorang tentang suatu objek sikap. Alat ukur yang digunakan adalah 

kuesioner dengan cara pemberian skor yang dengan memberikan empat 

alternatif jawaban. Skoring dilakukan dengan menentukan skor dari masing-

masing item dalam kuesioner sehingga diperoleh skor total tiap item 

kuesioner. Skor 4 untuk sangat setuju atau sangat sesuai, skor 3 untuk setuju 

atau sesuai, skor  2 untuk tidak setuju atau tidak sesuai, dan skor 1 untuk 

sangat tidak setuju atau sangat tidak sesuai.  

Setelah melakukan skoring, peneliti melakukan data entry dengan 

memasukkan data mentah ke dalam program komputer yaitu Microsoft Excel 

untuk pembuatan code book. Selanjutnya, peneliti melakukan penghitungan 

dan interpretasi data di perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Service 

Solution). Dalam analisis data, peneliti menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi berganda merupakan bentuk analisis statistik yang 
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mencari persamaan yang merepresentasikan dampak dari dua atau lebih 

variabel independen kepada sebuah variabel terikat (Babbie, 2016, p. 458).  

Rumus yang digunakan untuk model regresi berganda dengan 1 variabel 

dependent (Y) dengan 2 variabel independen (X) adalah : 

 

Y’ = a + b1.X1 + b2.X2 + e 

Keterangan : 

Y’ =  nilai Y prediksi 

a =  konstanta 

X1 = Variabel bebas 1 

X2 = Variabel bebas 2 

b1 = Koefisien regresi variabel bebas 1, adalah perubahan pada Y 

  untuk setiap perubahan X1 sebesar 1 unit dengan asumsi X2  

  konstan 

b2 = Koefisien regresi variabel bebas 2, adalah perubahan pada Y

  untuk setiap perubahan X2 sebesar 1 unit dengan asumsi X1 

   konstan 

e =  Kesalahan prediksi (error)
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