
 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah  penelitian deskriptif kuantitatif. Metode 

deskriptif yaitu suatu metode dalam  penelitian status kelompok manusia, suatu objek, 

set kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang (Mohammad  

Nasir  1983:63). Penelitian deskriptif memiliki  tujuan  untuk membuat deskripsi, 

gambaran, atau  lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai berbagai fakta, 

sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sementara penelitian kuantitatif 

sendiri menurut Tatang M. Arifin (1995:119), adalah penelitian yang berkenaan 

dengan data kuantitatif yang dilambangkan dengan simbol-simbol matematik atau 

angka).  

Metode deskriptif kuantitatif ini bertujuan  untuk : 1) mengumpulkan informasi aktual 

secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; 2) mengidentifikasi masalah atau 

memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; 3) membuat perbandingan  

atau evaluasi; 4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman  mereka untuk menetapkan  rencana 

dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 2004 : 4).  
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3.2 Definisi Konseptual 

Efektivitas komunikasi antar pribasi mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi adalah 

suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesamaan interpretasi antara mahasiswa 

dengan dosen pembimbing utama skripsi terhadap pesan verbal dan non verbal yang 

disampaikan pada saat pembimbingan skripsi, dan ada umpan balik yang diberikan 

terhadap pesan tersebut.  

Data mengenai efektivitas komunikasi antar pribadi mahasiswa dan dosen 

pembimbing skripsi diungkap dengan menggunakan skala efektivitas komunikasi 

antar pribadi mahasiswa dengan dosen pembimbing utama skripsi yang terdiri atas 

aspek-aspek :  

1. Keterbukaan 

Keterbukaan adalah adanya kesediaan untuk membuka diri dalam menyampaikan 

informasi dan bereaksi jujur terhadap pesan yang disampaikan oleh orang lain.  

2. Empati 

Empati ditunjukkan dengan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tanpa 

kehilangan identitas diri sendiri.  

3. Dukungan 

Dukungan yaitu komunikasi yang ditunjukkan oleh kebebasan individu dalam 

mengungkapkan perasaannya, tidak malu, tidak merasa dirinya menjadi bahan 

kritikan. 

4. Kepositifan 

Kepositifan ditunjukkan dengan sikap saling menghormati satu sama lain dalam 

situasi komunikasi secara umum. 
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5. Kesederajatan 

Kesederajatan dalam komunikasi interpersonal ditunjukkan oleh adanya rasa 

saling menghormati antara pelaku komunikasi. 

6. Keyakinan 

Keyakinan dalam komunikasi ditunjukkan oleh adanya perasaan senang satu sama 

lain, dan tidak ada rasa segan satu sama lain. 

7. Kesiapan 

Kesiapan dalam komunikasi dapat ditunjukkan oleh adanya hubungan antara 

pesan-pesan yang akan disampaikan oleh komunikator dengan pesan yang 

diharapkan diterima oleh komunikan dalam komunikasi. 

8.  Manajemen Interaksi 

Manajemen interaksi dalam komunikasi ditunjukkan oleh tidak adanya pelaku 

komunikasi yang merasa diabaikan yang dapat dilihat dari tingkah laku 

komunikasi yang berupa gerakan mata, ekspresi suara, mimik muka dan bahasa 

tubuh. 

9.  Sikap ekspresif 

Sikap ekspresif dapat dilihat dari adanya kesungguhan dalam berbicara atau 

mendengarkan, yang dapat dilihat dari bahasa verbal maupun non verbal. 

10. Orientasi pada orang lain 

Orientasi pada orang lain adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

orang lain dan menganggap lawan bicara sebagai pusat perhatian yang dapat 

ditunjukkan melalui bahasa verbal maupun non verbal. 
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3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2007-2009 

yang sedang menyusun skripsi pada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung, Jl. Prof. DR. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng, 

Bandar Lampung.  

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

3.4.1.1 Populasi 

Sugiyono berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (2005 : 72). 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 108), populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian.  

3.4.1.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Suharsimi Arikunto (2002 : 109)  tentang pengambilan sampel, yaitu 

apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian 

merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dari 100, maka dapat 

diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih.  
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Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi  dan sample adalah 

mahasiswa yang sedang menyusun skripsi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP 

Unila Semester Genap Tahun Akademik 2012-2013 yaitu sebanyak 60 orang 

mahasiswa, sehingga dengan demikian seluruh populasi penelitian dijadikan sebagai 

responden penelitian.  

Dalam fakta di lapangan, peneliti tidak dapat mengumpulkan data responden sesuai 

yang diharapkan peneliti. Ini disebabkan oleh beberapa hal seperti responden sulit 

ditemui karena sudah tidak ada tanggung jawab untuk mengikuti mata kuliah 

sehingga mereka sering tidak berada di area kampus FISIP Unila. Selain itu penelitian 

dilakukan bertepatan pada bulan suci Ramadhan.  Sehingga waktu perkuliahan 

mahasiswa yang masih memiliki tanggungan kuliah lebih pendek atau lebih cepat. 

Hal ini mengakibatkan ketidaksinkronan waktu antara peneliti dan responden. 

Mahasiswa yang berhasil ditemui dan diwawancarai oleh peneliti pun terkadang tidak 

menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Pun demikian ketika peneliti melakukan 

pendekatan melalui media sosial seperti Facebook dan surat elektronik tidak 

mendapatkan tanggapan yang berarti. Jadi dalam penelitian ini peneliti hanya berhasil 

mengumpulkan responden sebanyak 45 orang. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan data yang diinginkan dalam rancangan penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengolahan data sebagi berikut : 
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a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian yang didapat dengan cara membaca dan mempelajari berbagai sumber 

literatur, bahan-bahan, karya ilmiah dan buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.  

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan dengan mengadakan pengamatan 

secara langsung pada objek penelitian. Adapun untuk mendapatkan data tersebut 

digunakan cara sebagai berikut : 

1) Observasi  

Teknik observasi adalah teknik pengambilan data yang sistematis dan teliti 

dalam mencari jawaban suatu masalah yaitu dengan jalan mengamati dan 

meneliti secara langsung pada objek penelitian. 

 

2) Wawancara 

Teknik wawancara ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang 

efektivitas komunikasi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam proses 

penyusunan skripsi. 

3)  Kuesioner 

  Kuesioner disini diberikan hanya sebagai pendukung data wawancara. Selain 

memberikan  kuesioner, peneliti menambahkan pertanyaan untuk memperkuat 

jawaban yang diberikan peneliti. Teknik ini dilaksanakan dengan 

menggunakan seperangkat daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan dan 

disusun sesuai dengan kebutuhan. Kuesioner ini diajukan  kepada mahasiswa 
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Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2007-2009 FISIP Unila yang sedang 

menyusun skripsi. 

 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data adalah melalui proses sebagai 

berikut :  

1. Editing 

Pemeriksaan  kembali data yang didapat atau dikumpulkan dari lapangan, apakah 

ada kekeliruan dalam pengisian, tidak lengkap, dan lain-lain. 

2. Coding 

Pemberian tanda atau simbol sebagai skor dari data yang sudah diteliti, sehingga 

dapat dikelompokkan dalam klasifikasi masing-masing verbal yang telah 

ditentukan.  

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

CS : Cukup Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

3. Tabulasi 

Tahap pemasukan data yang telah dikategorikan dengan skor kedalam tabel 

sehingga dapat dihitung dengan jelas dan tepat. 

4.   Interpretasi 

       Menjabarkan  hasil penelitian yang diperoleh dengan menghubungkan jawaban 

yang didapat dari teori yang ada untuk mendapatkan makna yang lebih luas. 
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5.  Teknik prosentase 

      Teknik prosentase ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

   F 

  P   =                                   X   100 %   = ....................... % 

   N 

Keterangan: 

P = prosentase 

F = frekuensi 

N = jumlah responden 

(Sutrisno Hadi, 1981:421) 

 

 

3.6 Analisa Data 

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan menganalisis dan 

menggambarkan secara rinci data yang diperoleh di lapangan, dimana sebelumnya 

telah dihitung persentasenya. Dalam hal ini analisis deskriptif dilakukan dengan 

menginterpretasi data jawaban  responden  yang telah diambil melalui kuesioner 

beserta alasan  kemudian dideskripsikan atau dijelaskan melalui pendekatan teoritis 

dan didukung dengan literatur yang ada. 


