
 
 
 
 

BAB 3 
 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk meneliti serta menemukan 

informasi seluas-luasnya tentang variabel yang bersangkutan (Ndraha,1987). 

Metode deskriptif umumnya dilakukan sebagai penelitian awal guna penelitian 

selanjutnya yang mungkin terjadi pada masa depan dalam kondisi situasi yang 

sama (Leedy & Ormrod,2010). Metode deskriptif memiliki tugas untuk 

menerangkan gejala, hal ini diungkapkan oleh Hadi (2004). Oleh karena itu, untuk 

menerangkan gejala ini maka disediakan metode statistik yang disebut statistik 

deskriptif. 

 
Singarimbun (1995) mengatakan bahwa penelitian deskriptif umumnya 

dilakukan guna mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. 

Penelitian deskriptif biasanya dilakukan tanpa hipotesis yang telah dirumuskan 

secara ketat. Penelitian deskriptif adakalanya menggunakan hipotesis namun 

tidak untuk diuji secara statistik. Selain itu Surakhmad (1989) menjelaskan bahwa 

metode deskriptif memiliki tujuan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang 

ada atau suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, 

kelainan yang muncul, kecenderungan yang nampak dan sebagainya. Penelitian 

deskriptif tidak bermaksud mengidentifikasi hubungan antar variabel. Oleh karena 

itu penelitian deskriptif tidak memerlukan teorisasi dan hipotesis. 

 
3.2. Identifikasi dan definisi operasional variabel 

 

3.2.1. Identifikasi variabel 
 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah perilaku prososial online. 
 

3.2.2. Definisi operasional variabel  
20 
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Menurut Azwar (2000), dalam sebuah penelitian setiap variabel perlu 

dioperasionalisasikan, artinya menerjemahkan konsep mengenai variabel yang 

dioperasionalisasikan ke dalam bentuk yang lebih nyata sehingga dapat diukur. 

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah mendefinisikan mengenai 

perilaku prososial di media sosial. 

 
Perilaku prososial online di media sosial adalah segala bentuk tindakan 

atau aktivitas yang terjadi secara online di media sosial yang memiliki tujuan 

untuk membantu ataupun memberikan dukungan tanpa ada sedikitpun untuk 

kepentingan politik. Selain itu bentuk dari perilaku prososial online yang terjadi di 

media sosial dapat berupa: donasi secara online, klik untuk donasi, dan berbagi 

informasi (yang dapat meliputi pembuatan unggahan, berbagi tautan, menyukai 

tautan, dan memberikan komentar pada tautan informasi yang dibagikan) 

 
3.3. Subjek penelitian 

 

3.3.1. Populasi 
 

Menurut Palete (dalam Singarimbun, 1995) populasi adalah jumlah 

keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya akan diduga.Populasi pada penelitian ini 

adalah generasi milenial yang berdomisili di kota dan kabupaten Semarang. Demi 

memudahkan penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah laki-laki dan 

perempuan berusia 15-30 tahun dan menggunakan media sosial di kehidupan 

sehari-hari. Hal ini mengacu pada data APJII (2017) bahwa penetrasi pengguna 

internet khususnya media sosial sebanyak 65% berada pada rentang usia 

kelompok generasi milenial. 

 
3.3.2. Teknik pengambilan sampel 

 

Menurut Singarimbun (1995), suatu sampel ditentukan biasanya 

berdasarkan populasi yang telah ditentukan. Teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah incidental sampling. Menurut Winarsunu 
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(2002) teknik sampel incidental disebut juga dengan teknik kebetulan. Anggota 

sampel adalah apa atau siapa saja yang kebetulan dijumpai peneliti saat 

mengadakan penelitian, asalkan ada hubungannya dengan tema penelitiannya. 

 
3.4. Alat ukur 

 

Menurut Widyoko (2015) ada berbagai macam alat ukur dalam proses 

pengumpulan data. Salah satunya angket atau kuisioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan 

permintaan pengguna. Angket dapat digunakan apabila jumlah responden cukup 

besar. Angket dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet. 

 
Penelitian ini menggunakan kuisioner tentang profile subjek dan bentuk 

perilaku prososial online di media sosial. Adapun hal yang ditanyakan dalam 

identitas mencakup: Inisial nama, Umur, Jenis kelamin, Pekerjaan, Tingkat 

pendidikan, Domisili, dan Media sosial yang sering digunakan. 

 
Dalam penelitian kali ini subjek akan diberikan pernyataan-pernyataan 

berupa item-item berdasarkan bentuk-bentuk perilaku prososial online menurut 

Ernst dkk (2017) dengan pilihan jawaban yang bersifat tertutup, yaitu hanya 

antara “Pernah” dan “Tidak pernah” 

Tabel 3.01 Bentuk perilaku prososial online menurut Ernst dkk , (2017) : 

 No Bentuk-bentuk perilaku prososial online No Aitem 

 1 Donasi online 1,2,3,4,5 
 2 Klik untuk informasi 6,7,8,9,10 
 3 Berbagi informasi 11,12,13,14,15 

  Total 15 

 

Setiap bentuk dari perilaku prososial online memiliki 5 item, setiap item 

memiki nilainya masing-masing. Adapun nilai item-item setiap jawaban adalah : 
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Pernah : Nilai 1 
 

Tidak pernah : Nilai 0 
 

3.5. Teknik analisis data 

 

Penelitian ini mengacu pada teknik analisis penelitian deskriptif maka 

analisis datanya dengan statistik deksriptif. Data yang digunakan sebagai dasar 

analisis dalam penelitian ini adalah data interval maka satu-satunya ukuran 

tendensi sentral yang dapat peneliti sajikan adalah modus, yaitu klarifikasi yang 

mempunyai frekuensi tertinggi. Peneliti bermaksud menjawab pertanyaan apakah 

ada variasi di dalam distribusi frekuensi sebagai hasil dari variabel. Selain itu 

peneliti juga melakukan t a m b a h a n teknik analisis data untuk melihat 

perbedaan prososial online antara laki-laki dan perempuan dengan Independent 

Sample t-Test atau yang disebut dengan uji-t. 


