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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian berjudul ‘Alat Ukur Efektivitas Penyampaian Pesan Informasi 

Faktual Melalui Video Pendek di Media Digital’ ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan bersifat deskriptif-eksploratif. Neuman (2013) menyebutkan “your 

primary goal when conducting an empirically based experiment is to find out 

whether an independent variable has a significant effect on a specific dependent 

variable” (p. 232). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi alat ukur yang 

reliabel untuk mengukur efektivitas penyampaian pesan melalui media audio 

visual di media sosial. Selanjutnya, hasil temuan eksploratif ini akan dijabarkan 

secara deskriptif untuk menggambarkan penggunaannya dalam praktik 

eksperimen dengan tujuan sejenis. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen menurut Sugiyono (2012) adalah “metode yang 

digunakan untuk mencari perbedaan perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan. Kondisi yang terkendalikan dimaksud adanya hasil 

dari penelitian dikonversikan ke dalam angka-angka” (p. 72). Menurut Neuman 
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(2013) terdapat beberapa jenis rancangan percobaan dalam metode penelitian 

eksperimen; 

A. Rancangan Percobaan Klasik (Classical Experimental Design) yaitu 

rancangan percobaan yang memiliki penugasan acak, kelompok kontrol, 

kelompok eksperimen, serta prauji dan pascauji untuk setiap kelompok. 

B. Rancangan Kasus Studi Sekaligus (One-shot Case-study Design) yaitu 

rencana percobaan hanya dengan satu kelompok eksperimen dan pascauji 

tetapi tanpa prauji. 

C. One-group Pretest-Posttest Design yaitu perbaikan dari rancangan 

sebelumnya, memiliki satu kelompok, prauji, perlakuan, dan pascauji. 

Desain ini tidak memiliki kelompok kontrol dan penugasan acak. 

D. Rancangan Perbandingan Kelompok Statis (Static Group Comparison) 

yaitu rencana eksperimen dengan dua kelompok, tanpa penugasan acak, 

dan hanya satu pascauji. 

E. Two-group Posttest Only yaitu rancangan yang memiliki semua bagian 

dari rancangan klasik kecuali prauji. 

F. Time-series Design yaitu rancangan eksperimen dengan beberapa kali 

pengulangan prauji, pascauji, dan perlakuan untuk satu kelompok 

seringkali dalam jangka waktu tertentu (p. 319). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis rancangan perbandingan 

kelompok statis (Static Group Comparison) di mana eksperimen memiliki dua 

kelompok yang akan diberikan pascauji, tanpa prauji. 
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3.3 Unit Eksperimen (Satuan Percobaan) 

Unit eksperimen dalam penelitian ini akan disaring menggunakan survei 

berdasarkan frekuensi responden dalam mengakses video pendek. Merujuk pada 

penentuan angka frekuensi pengaksesan media audio visual, penulis menggunakan 

Teori Kultivasi oleh George Gerbner dan Larry Gross untuk membagi penonton 

berdasarkan frekuensi menjadi dua bagian; heavy viewers dan light viewers. 

Heavy viewers merupakan penonton/pengakses video dengan durasi lebih dari 4 

jam setiap harinya, sementara light viewers merupakan penonton/pengakses video 

dengan durasi 3 jam atau kurang setiap harinya. 

Disesuaikan dengan penelitian, frekuensi dan jumlah video direduksi, tetapi 

tetap sebanding dengan frekuensi pada Teori Kultivasi. Dalam penelitian ini, 

heavy viewes merupakan penonton/pengakses lebih dari 4 video per harinya, 

sementara light viewers merupakan penonton/pengakses 0-3 video per harinya. 

Penulis akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya 14 subyek dengan proporsi 7 

subyek dari kelompok heavy viewers dan 7 subyek dari kelompok light viewers 

yang akan digunakan sebagai unit penelitian. 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

3.4.1 Definisi Variabel 

Sugiyono (2012) mengemukakan variabel penelitian adalah “segala 

sesuatu berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut untuk kemudian ditarik 
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kesimpulan” (p. 61). Variabel juga merupakan atribut yang memiliki variasi 

antara satu objek dengan objek yang lain. 

3.4.2 Operasionalisasi 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Efektivit

as Pesan 

Komunikasi 

dikatakan efektif 

apabila 

komunikan 

berhasil 

menyampaikan 

apa yang 

dimaksudkannya

, kemudian 

diterima dengan 

baik oleh 

pendengarnya 

 

 

 

 

Pemahaman 

(Understand

ing) 

Penerimaan yang 

cermat atas 

kandungan 

rangsangan seperti 

yang dimaksudkan 

oleh pengirim 

pesan 

Guttman 

Kesenangan 

(Happiness) 

Tingkat kesenangan 

dalam 

berkomunikasi, 

yang berkaitan erat 

dengan perasaan 

terhadap orang 

yang berinteraksi 

dengan pihak lain 

Likert 
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Memengaru

hi Sikap 

(Attitude 

Change) 

Komunikasi 

dikatakan efektif 

jika komunikator 

dapat memengaruhi 

sikap komunikan 

Hubungan 

Semakin 

Baik (Good 

Relationship

) 

Komunikasi efektif 

memerlukan 

suasana psikologis 

yang positif dan 

penuh kepercayaan 

Tindakan 

(Behavior 

Change) 

Komunikasi efektif 

dapat mendorong 

orang lain untuk 

melakukan tindakan 

yang sesuai dengan 

yang diharapkan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

A. Data Primer 

Penulis mengumpulkan data primer melalui uji yang dilakukan setelah 

perlakuan (treatment) diberikan. Uji ini disebut juga dengan pascauji. Data 

primer diperoleh dari angket kuesioner berisi butir-butir pertanyaan isian yang 
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akan dinilai dengan skala Guttman (benar = 1, salah = 0) dan butir pertanyaan 

yang akan diisi dengan skala Likert 1-4. Data primer penulis peroleh pada 16 

Agustus 2018 setelah eksperimen berlangsung. 

B. Data sekunder 

Penulis mengumpulkan data sekunder sebagai pendukung penelitian 

melalui buku, situs daring, jurnal, dan penelitian sejenis terdahulu untuk 

melengkapi penelitian. 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Uji Validitas 

Reinard (2006) menjelaskan validitas adalah sebuah konsistensi sebuah 

alat ukur dengan kriteria tertentu, yaitu sejauh mana alat ukur tersebut benar-

benar menilai sesuai dengan acuan atau klaim tertentu (p. 137). Untuk 

menyatakan suatu alat ukur adalah valid, Ghozali (2006) memaparkan syarat 

berikut: 

a. Jika rhitung > rtabel = dinyatakan valid 

Jika rhitung < rtabel = dinyatakan tidak valid 

b. Jika Sig < 0,05 = dinyatakan valid 

Jika Sig > 0,05 = dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2006, p. 52) 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan n = 18 sehingga merujuk 

pada rtabel sebesar 0,468 untuk taraf signifikansi 5%, dan 0,590 untuk taraf 

signifikansi 1%. 
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reinard (2006) menjelaskan reliabilitas dalam sebuah alat ukur 

memerlukan perhatian lebih dibandingkan dengan aspek lainnya. Secara 

umum, Reinard menyebutkan bahwa reliabilitas adalah konsistensi internal 

pada sebuah pengukuran (p. 121). Sebuah alat ukur akan teruji reliabel jika 

menghasilkan hasil yang stabil dan konsisten, dan sebuah alat ukur baru dapat 

digunakan apabila teruji reliabel dan konsisten sehingga dapat digunakan 

berulang-ulang. 

Untuk mengidentifikasi reliabilitas sebuah alat ukur, digunakan sebuah 

perangkat statistik yang disebut ‘koefisien reliabilitas’. Idealnya, koefisien 

reliabilitas alat ukur akan semakin baik jika semakin mendekati angka 1.00. 

Namun, angka koefisien reliabilitas dapat diklasifikasikan dalam poin berikut: 

a. ≥ .90 = highly reliable 

b. .80–.89 =  good reliability 

c. .70–.79 = fair reliability 

d. .60–.69 = marginal reliability 

e. <.60 = unacceptable reliability (Reinard, 2006, p. 121) 

Dalam penelitian ini, ditetapkan alat ukur dapat dinyatakan reliabel 

apabila memiliki koefisien reliabilitas di atas .60. Menurut Suryabrata (2004) 

terdapat 3 cara atau metode untuk melakukan uji reliabilitas yaitu: metode uji 

ulang (test-retest method), metode bentuk parallel (parallel-form method), dan 

metode pengujian satu kali (single-trial method) (p. 59). Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode pengujian satu kali atau single trial method 

Alat Ukur Efektivitas..., Kezia Maharani Sutikno, FIKOM UMN, 2018



30 
 

dengan menguji item-item pertanyaan atau pernyataan diberikan kepada 

responden tertentu sebanyak satu kali. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Metode 

Analisis Deskriptif menurut Sugiyono (2012) adalah “penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau 

lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari 

hubungan variabel itu dengan variabel yang lain” (p. 35). 

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif 

adalah teknik yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif untuk 

menggambarkan dan mendeskripsikan suatu kelompok data, tanpa mengaitkan 

atau membandingkannya dengan kelompok data atau variabel lain. 
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