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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Jenis dan Sifat Penelitian 

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian berjenis kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data yang 

berbentuk angka atau data yang terkumpul diubah menjadi angka (Sugiono, 2009, 

p.23). Dikatakan juga bahwa penelitian kuantitatif bertujuan unutk mengguji teori 

atau hipotesis, menerima atau menolak hipotesis dari penelitian, dan 

menggunakan data sebegai alat ukurnya (Kriyantono, 2009, p56). Penelitian 

kuantitatif ini melibatkan responden dan data berupa angka-angka yang diperoleh 

dari responden tersebut. 

Menurut Kriyantono (2009, p.56), secara umum penelitian kuantitatif 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Hubungan riset dengan subjek jauh. 

2. Riset bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis, mendukung atau 

menolak teori. Data hanya sebagai sarana konfirmasi teori atau teori 

dibuktikan dengan data. 

3. Prosedur riset rasional (empiris), artinya riset berangkat dari konsep-

konsep atau teori-teori yang melandasinya. Konsep atau teori inilah yang 

akan dibuktikan dengan data yang dikumpulkan di lapangan. 
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Dengan kata lain, penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan 

angka atau kuantitas. Hasil analisis kuantitatif cenderung membuktikan maupun 

memperkuat teori-teori yang sudah ada. Penelitian kuantitatif berbeda dengan 

penelitian kualitatif yang menghasilkan dan mengolah data berupa transkrip 

wawancara. Penelitian kuantitatif tidak perlu menekankan pada pentingnya 

kedekatan dengan orang-orang yang menjadi objek penelitian, berbeda dengan 

penelitian kualitatif yang perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan 

orang-orang dan situasi penelitian agar peneliti memperoleh pemahaman jelas 

tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. 

Jenis penelitian ini adalah eksplanatif, karena peneliti tidak sekadar 

menggambarkan terjadinya fenomena namun ingin menjelaskan hubungan antara 

dua variabel, yaitu variabel keterbukaan komunikasi dan variabel pemenuhan 

kebutuhan informasi. Menurut Kriyantono, di dalam penelitian berjenis 

eksplanatif, periset menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau 

lebih konsep (variabel) yang akan diteliti (Kriyantono, 2009 : 68). Melalui 

penelian eksplanatif dapat diketahui bagaimana korelasi atau hubungan antara dua 

atau lebih variabel. 

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan 

hubungan korelasional antara keterbukaan komunikasi pada akun Instagram 

@sisilism dengan pemenuhan informasi, serta mengetahui besat hubungan 

(signifikansi) antar keduanya. 
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3.2.Metode Penelitian 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah survei eksplanatif. 

Menurut Kriyantono (2009, p.60), jenis survei ini digunakan bila periset ingin 

mengetahui mengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi atau apa yang 

memengaruhi terjadinya sesuatu. Survei eksplanatif yang digunakan yaitu yang 

bersifat asosiatif, yaitu bermaksud untuk menjelaskan hubungan (korelasi) antar 

variabel Definisi survey menurut Singarimbun ialah penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 

data yang pokok (Singarimbun, 1991, p.3). Dalam penelitian yang bersifat 

kuantitatif, hasil dari kuesioner tersebut dijadikan data yang akan diteliti, lalu 

dibahas dan ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis dan membuktikan korelasi 

(hubungan) antara variabel X (keterbukaan komunikasi) dengan variabel Y 

(pemenuhan kebutuhan informasi). 

3.3. Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono seperti yang dikutip oleh Kriyantono, populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Kriyantono, 2009, p.151). Dalam 

penelitian ini populasi yang dimaksud ialah followers Instagram yang tahu dan 

telah mengikuti akun Instagram @sisilism. Jumlah populasi dalam penelitian 
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diambil berdasarkan data dari Instagram @sisilism pada tanggal 27 April 2019 

pukul 14.35,  followers akun Instagram @sisilism berjumlah 41.000 akun. 

 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2009, p.62). Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan ialah non-probability sampling. Menurut Sugiyono,  

non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2009, p.66). 

Penelitian ini menggunakan non-probability sampling karena tidak semua 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Tidak semua 

followers @sisilism bisa menjadi sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

ditentukan melalui teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling  

merupakan teknik yang memberikan kriteria tertentu yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

Perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan tabel Isaac dan 

Michael, maka hasil dari populasi sebanyak 41.000 dengan tingkat 

ketidaktelitiaan sebesar 5%,  di dapatkan hasil sampel yang akan diteliti 

sebayak 346 responden.  
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346 responden di pilih dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria 

yang sudah di tentukan oleh penulis. Penentuan sampel pada penelitian ini 

dilakukan dengan kriteria berikut: 

a. Pria atau wanita dengan usia >/= 18 tahun 

b. Followers dari akun Instagram @sisilsm 

c. Aktif  dengan akun @sisilism dengan memberikan tanggapan ke 

akun tersebut 

d. Mengetahui isi dari akun Instagram @sisilism 

 

Gambar  3.1 Tabel Sampel Isaac dan Michael 
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3.4 Operationalisasi Variabel 

 Defisini operasional variabel akan menjelaskan variabel-variabel yang 

diamati sebagai objek pengamatan dalam penelitian dan berhubungan dengan 

kesimpulan dari hasil penelitian ini. Operasionalisasi konsep dilakukan dalam 

definisi operasional untuk mengubah konsep menjadi variable sehingga dapat 

diteliti. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variable bebas (X) dan 

variable terikat (Y). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Item 

Self 
Disclosure Amount 

Frekuensi 
Pengungkapan 

diri 

1. Saya selalu melihat 
postingan dari  akun 
Instagram Sisil 

Valence Kualitas 
kertebukaan 

2. Saya merasa sisil 
sebagai target person 
dalam bercerita 

3. Saya merasa 
berkeingnan untuk 
bercerita ke sisil 

4. Saya merasa terbuka 
ketika bercerita dengan 
sisil di media sosial 
instagram. 

5. Saya dapat 
mengungkapkan hal 
positif atau negatif dari 
diri saya kepada sisil 
melalui media sosial 
instagram. 

Pengaruh pengungkapan diri..., Athiya Nabila, FIKOM UMN, 2019



	 39 

accuracy/honesty 

Tingkat 
kejujuran 

6.  Saya merasa tulus 
ketika bercerita ke sisil 
melalui media sosial 
instagram. 

7. Saya jujur ketika saya 
bercerita kepada sisil 
melalui media sosial 
instagram. 

Tingkat akurat 
permasalahan 

8. Cerita yang saya share 
ke sisil sesuai dengan 
masalah yang saya alami 

9. Saya bercerita sesuai 
perasaan yang saya alami 

Intention 

Keleluasaan 
pengungkapan 

10. Saya merasa leluasa 
ketika bercerita kepada 
Sisil  melalui media 
sosial instagram. 

11. Saya dapat bercerita 
tentang topik yang 
bersifat khusus kepada 
sisil  melalui media 
sosial instagram. 

Kesadaran dalam 
mengungkapkan 

perasaan 

12.Saya bercerita sesuai 
dengan keinginan saya 
sendiri  

13. Saya bercerita dengan 
keadaan sadar dan tanpa 
paksaan 

Intimacy Mengungkapkan 
secara detail 

14. Saya dapat 
menceritakan masalah 
saya dengan detail 
dengan sisil  melalui 
media sosial instagram. 
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Kepercayaan 

15.Saya merasa tepat 
ketika bercerita dengan 
sisil  melalui media 
sosial instagram. 

16. Saya memiliki rasa 
percaya dengan sisil 

Pemenuhan 
informasi 

Kebutuhan 
kognitif 

Menambah 
pengetahuan 

17. Saya membutuhkan 
informasi yang diberikan 
di akun instagram sisil 

Menambah 
pemahaman 

18. Saya membutuhkan 
pengetahuan yang lebih 
akan konten yang 
diberikan sisil  di media 
sosial instagram. 

Kebutuhan 
Afektif 

Pengalaman 
menyenangkan 

19. Saya merasa senang 
dengan informasi yang 
diberikan  di media sosial 
instagram sisil 

Pengalaman 
emosional 

20. Saya mendapatkan 
reaksi emosional saat 
membaca informasi yang 
diberikan sisil  di media 
sosial instagram. 

Kebutuhan 
integrasi 
personal 

Menambah 
keberanian diri 

21. Saya merasa lebih 
berani lagi setelah 
membaca informasi di 
instagram sisil (dalam 
konteks : sex, love, life) 

Menambah 
kepercayaan diri 

22. Saya merasa lebih 
percaya diri dalam 
menghadapi masalah 
setelah membaca 
informasi yang diberikan 
oleh sisil  di media sosial 
instagram (dalam 
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konteks : sex, love, life) 

Kebutuhan 
integrasi sosial 

Membangun 
hubungan baik 
dengan orang 

lain 

23.Saya merasa 
hubungan saya dengan 
partner dan orang sekitar 
lebih baik setelah 
membaca informasi-
informasi yang diberikan 
sisil  di media sosial 
instagram. 

Kebutuhan 
berkhayal 

Pengalihan diri 

24. Saya melihat 
informasi yang diberikan 
sisil  di media sosial 
instagram untuk 
pengalihan diri (melepas 
ketegangan atau,mencari 
hiburan 

Sumber : Olahan Pribadi 

1. Self Disclosure (Variabel X) 

Self Disclosure memiliki kelima dimensi di bawah ini (Devito, 1997, 

p.40), yaitu: 

a.  Amount 

Kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui 

frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dari 

pesan self-disclosing atau waktu yang diperlukan untuk mengutarakan 

statemen Self Disclosure individu tersebut terhadap orang lain. 

b. Valence 

Valensi merupakan hal yang positif atau negatif dari penyingkapan diri. 

Individu dapat menyingkapkan diri mengenai hal-hal yang 
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menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya, memuji hal-

hal yang ada dalam dirinya atau menjelek-jelekkan diri individu sendiri. 

Faktor nilai juga mempengaruhi sifat dasar dan tingkat dari 

pengungkapan diri. 

c. Accuracy/Honesty 

Ketepatan dan kejujuran individu dalam mengungkapkan diri. Ketepatan 

dari pengungkapan diri individu dibatasi oleh tingkat dimana individu 

mengetahui dirinya sendiri. Pengungkapan diri dapat berbeda dalam hal 

kejujuran. Individu dapat saja jujur secara total atau dilebih-lebihkan, 

melewatkan bagian penting atau berbohong. 

d. Intention 

Seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin 

diungkapkan, seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol 

informasi-informasi yang akan dikatakan pada orang lain. 

e. Intimacy 

Individu dapat mengungkapkan detail yang paling intim dari hidupnya, 

hal-hal yang dirasa sebagai periperal atau impersonal atau hal yang 

hanya bohong. 

 

2. Pemenuhan Informasi (Variabel Y) 

Pemenuhan kebutuhan informasi dapat dibagi menjadi lima macam 

(Yusup, 2009, p.338) yaitu: 
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a. Kebutuhan Kognitif 

Kebutuhan kognitif berkaitan dengan kebutuhan 

untuk menambah atau memperkuat informasi, pengetahuan, 

dan juga pemahaman. 

b. Kebutuhan Afektif 

Kebutuhan ini berkaitan dengan penguatan estetis, 

hal yang dapat menyenangkan, dan juga pengalaman 

emosional. 

c. Kebutuhan Integrasi Personal  

Kebutuhan integrasi personal, berkaitan dengan  

hasrat seseorang untuk mencari jati dirinya seperti 

penguatan, kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status 

individu dari orang tersebut. 

d. Kebutuhan Integrasi Sosial 

Kebutuhan ini dikaitan dengan menjaga hubungan 

baik dengan keluarga, teman, ataupun orang lain.  

e. Kebutuhan Berkhayal 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan akan 

melepaskan ketegangan, atau mencari hiburan untuk 

pengalihan diri. 
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3.5 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data yang 

dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian. Bungin (2005, p.132) 

menyatakan pengumpulan data adalah salah satu bagian yang vital dalam suatu 

penelitian. Data yang akan digunakan dan diproses dalam analisis statistik pada 

penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi yang diperoleh pertama kali oleh 

peneliti berdasarkan variabel penelitian. Sumber penelitian adalah para  followers 

@sisilism yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini. 

Data primer dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan 

instrumen kuesioner. Menurut Kriyantono (2009, p.95), kuesioner ialah daftar 

pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau biasa disebut angket. Ada dua 

jenis angket, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Pada penelitian kali ini 

peneliti menggunakan jenis angket tertutup. Angket tertutup adalah suatu angket 

di mana responden telah diberikan alternatif jawaban oleh periset. Responden 

tinggal memilih jawaban yang menurutnya sesuai dengan realitas yang 

dialaminya, biasanya dengan memberikan tanda × atau √ . Dalam penelitian ini, 

jenis angket yang digunakan ialah angket atau kuesioner tertutup. Kuesioner akan 

diberikan secara langsung oleh peneliti kepada para responden yang telah 

ditentukan. Penyusunan kuesioner dilakukan dengan merumuskan 

operasionalisasi variabel terlebih dahulu. Operasionalisasi variabel dilakukan 

dengan merumuskan teori-teori yang sesuai dengan variabel dan penelitian ini. 
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Kemudian dibentuklah indikator-indikator dari tiap dimensi variabel yang 

kemudian akan dijadikan landasan untuk membuat pertanyaan di kuesioner. 

 

3.6 Teknik Pengukuran Data: Uji Validitas dan Reliabilitas  

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan 

skala pengukuran yaitu skala Likert. Menurut Kriyantono, skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu objek sikap. Objek sikap ini 

biasanya telah ditentukan secara spesifik dan sistematik (Kriyantono, 2009, 

p.136). Setiap pernyataan yang ada dihubungkan dengan jawaban yang berupa 

dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata : Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Sumber : Olahan Penulis 

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian harus bersifat valid 

dan reliabel. Menurut Sugiyono, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang reliabel berarti 

Kategori	 Nilai	

Sangat Setuju (SS) 

Setuju (S) 

Tidak Setuju (TS) 

 Sangat Tidak Setuju (STS) 

4 

3 

2 

1 
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instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2009, p.348). Penggunaan 

instrumen yang valid dan reliabel akan membantu penelitian agar dapat 

memperoleh hasil yang valid dan reliabel pula. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Uji Validitas adalah  mengukur valid atau tidaknya suatu kuesiner dalam 

sebuah penelitian. Dalam penelitian yang berkualitas terlihat dari validitas data 

yang kumpulkam oleh peneliti. Uji validitas dilakukan dengan  menggunakan r 

tabel dengan deegre of freedom (df) yang ditentukan  dengan rumus df = n ( 

jumlah sampel) – 2.  

Peneliti melakukan pre-test untuk mengetahui apakah pertanyaan sudah 

valid untuk dijadikan data dari penelitian ini. Pre-test dilakukan pada 10% dari 

jumlah keseluruhan responden, sehingga pre-test dilakukan pada 35 responden. 

Pada r tabel, nilai r untuk df = 35-2 = 33, dengan tingkat kolerasi kelasalahan 5% 

adalah sebesar 0,3338. 

Untuk mempermudah penelitian, uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu software SPSS 23.0. Menurut Nurhayati (2007, p.2), 

penentuan validitas suatu instrumen diukur dengan membandingkan r hitung 

dengan r tabel : 

1. r hitung > r tabel : valid 

2. r hitung < r tabel : tidak valid 
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Tabel 3.3 Uji Validitas Data Pre-test variabel Self Disclosure (X) Pearson 

Correlation 

Item 

Pertanyaan 

Nila Pearson 

Correlation 

(r hitung) 

r Tabel Sig. Simpulan 

X1 .520 

0.3338 

.001 Valid 

X2 .589 .000 Valid 

X3 .716 .000 Valid 

X4 .790 .000 Valid 

X5 .671 .000 Valid 

X6 .845 .000 Valid 

X7 .812 .000 Valid 

X8 .687 .000 Valid 

X9 .782 .000 Valid 

X10 .905 .000 Valid 

X11 .759 .000 Valid 

X12 .686 .000 Valid 

X13 .606 .000 Valid 

X14 .856 .000 Valid 

X15 .763 .000 Valid 

X16 .479 .004 Valid 
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Valid, jika r hitung > r tabel ; sig .005 

Tidah Valid, jika r hitung < r tabel ; sig .005  

Sumber: Hasil olah data SPSS 23 

 
 Berdasarkan tabel, didapatkan hasil dari seluruh pertanyaan variabel X 

yang diuji sebanyak 16 item pertanyaan, memiliki nilai r hitung lebih besar dari r 

tabel, serta nilai signifikansi di bawah 0,05. Maka dapat disumpulkan semua item 

pertanyaan untuk variabel X (Self Disclosure) dapat dinyatakan valid. 

Tabel 3.4 Uji Validitas Data Pre-test Variabel Pemenuhan Informasi (Y) Pearson 

Correlation 

Item 

Pertanyaan 

Nila Pearson 

Correlation 

(r hitung) 

r Tabel Sig. Simpulan 

Y1 .693 

0.3338 

.000 Valid 

Y2 .688 .000 Valid 

Y3 .696 .000 Valid 

Y4 .747 .000 Valid 

Y5 .737 .000 Valid 

Y6 .727 .000 Valid 

Y7 .638 .000 Valid 

Y8 .545 .001 Valid 

Valid, jika r hitung > r tabel ; sig .005 
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Tidah Valid, jika r hitung < r tabel ; sig .005 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23 

 
 Berdasarkan tabel, didapatkan hasil dari seluruh pertanyaan variabel Y 

yang diuji sebanyak 8 item pertanyaan, memiliki nilai r hitung lebih besar dari r 

tabel, serta nilai signifikansi di bawah 0,05. Maka dapat disumpulkan semua item 

pertanyaan untuk variabel X (Self Disclosure) dapat dinyatakan valid. 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas  

Uji Reabilitas menurut Ghozali (2011, p.47) merupakan alat ukur 

untuk sebuah kuesioner sebagai indikator variabel. Uji reabilitas dilakukan 

untuk menguji jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner penelinitan. 

Tabel 3.5 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha 

Cronbach alpha Tingkat reabilitas 

0.0 – 0.20 Kurang reliabilitas 

>0.20 – 0.40 Agak reliabilitas 

>0.40 – 0.60 Cukup reliabilitas 

>0.60 – 0.80 Reliabilitas 

>0.80 – 1 Sangat reliabilitas 

Sumber : Hair et al, 2010, p. 125 
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 Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach’s Alpha. Variabel 

dikatakan reliabel apa bila memiliki nilai Cronbach alpha minimal 0,60. 

Apabila nilainya mendekati 1 dianggap memiliki reabilitas tinggi. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach, juga dengan menggunakan alat bantu software SPSS 23.0. 

Menurut Nurhayati, instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien 

di atas 0,6 (Nurhayati, 2007, p.5). 

Berikut nilai cronbach alpha pada uji reabilitas data pre-test: 

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Pre-test Variabel Self Disclosure (X) Cronbach's Alpha 

Reliability Statistics 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

N of Items 

.937 .937 16 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23 

 
 Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa hasil yang diuji memilki 

nilai cronbach's alpha > 0.080, yaitu 0,937. Sehingga membuktikan 

bahwa variable X (Self Disclosure) sangat reliabel. 
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Tabel 3.7 Uji Reliabilitas Pre-test Variabel Penenuhan Informasi (Y) Cronbach's 

Alpha Reliability Statistics 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

N of Items 

.830 .839 8 

Sumber: Hasil olah data SPSS 23 

 
Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa hasil yang diuji memilki 

nilai cronbach's alpha > 0.080, yaitu 0,830. Sehingga membuktikan 

bahwa variable Y (Pemenuhan Informasi) sangat reliabel. 

3.6.1.3 Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan tahap awal dalam analisis bervariabel dalam 

jumlah yang lebih dari satu (multivarial). Uji Normalitas dilakukan untuk 

mengetahui  data dari kedua variabel terdistribusi dengan normal atau tidak. 

Terdapat dua cara mendeteksi distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis 

grafik dan uji ststistik dari setiap variabel. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis dilakukan berdasarkan data yang diperolah dari penelitian. 

Menurut Siregar (2010, p.206) proses pengelolahan dan analisis data bermula 

dari pengumpulan hingga pengartian data. Tahapan analisis data dilakukan 

sebagai berikut. 
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3.7.1 Uji Korelasi 

Analisis hubungan adalah analisis yang menggunakan uji statistik 

inferensial dengan tujuan untuk melihat derajat hubungan di antara dua atau 

lebih variabel. Kekuatan hubungan yang menunjukkan derajat hubungan ini 

disebut koefisien asosiasi (korelasi). Nilai koefisien korelasi ini ialah :  

Tabel 3.8 Nilai Koefisien Korelasi 

Kurang dari 0,20 Hubungan rendah sekali; lemas sekali 

0,20 – 0,39 Hubungan rendah tetapi pasti 

0,40 – 0,70 Hubungan yang cukup berarti 

0,71 – 0,90 Hubungan yang tinggi; kuat 

Lebih dari 0,90 Hubungan yang sangat tinggi; kuat 
sekali; dapat diandalkan 

Sumber : Kriyantono, 2009, p.171 

 

Analisis korelasi dilakukan untuk melihat kekuatan hubungan antara kedua 

variabel di dalam penelitian ini, atau untuk mengetahui seberapa kuat 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.  

 

3.7.2 Uji Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh 

perubahan nilai variabel dependen, bila variabel independen 

dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan (Sugiyono, 2009, p.60). 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu 
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variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum 

regresi linear sederhana adalah : Y = a + bX. 

Penghitungan nilai a  

a = !! !!! ! !! (!!")
! !!! !(!!)!

 

 

Penghitungan nilai B  

B = ! !!"  – !! !!
! !!! ! !!

 

 

3.7.3 Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh  

Self Disclosure sebagai variabel bebas (X) terhadap Pemenuhan Informasi sebagai 

variabel terikat (Y). Adapun hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Hipotesis 

Ha Terdapat pengaruh keterbukaan komunikasi terhadap 
pemenuhan kebutuhan informasi pada akun 
instagram @sisilism. 

Ho Tidak ada pengaruh keterbukaan komunikasi 
terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pada akun 
instagram @sisilism. 

Sumber: Olahan Penulis 
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