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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu karakteristik, sifat, atau atribut yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti (Salamun, Armanu, & Fernandes, 

2020:77). Pada penelitian ini objek berupa atribut dalam variabel independen yaitu 

terpaan media Instagram @kemenkes_ri dan variabel dependen yaitu sikap yang 

menggambarkan kesadaran kesehatan masyarakat. 

Selanjutnya subjek penelitian adalah suatu target yang memiliki kriteria 

yang sesuai dan tepat untuk menjawab berbagai data yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian (Nurdin & Hartati, 2019:124). Subjek pada studi ini adalah pihak-pihak 

yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berdomisili di 

kecamatan Cicendo Kota Bandung dan mengetahui akun unggahan pada akun 

Instagram @kemenkes_ri. 

 

3.2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian yang dilakukan penulis ini 

adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah teknik 

atau cara pendekatan yang dilakukan dengan cara yang objektif, meliputi kegiatan 

mengumpulkan data berupa angka dan melakukan pengolahan data dengan 

menggunakan angka (Hermawan & Yusran, 2017:123). Menurut Sugiyono 

(2019:34), metode penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode yang 

mempunyai landasan positivisme yang dipergunakan pada studi dengan suatu 

populasi dan sampel yang kemudian diambil datanya dan dikumpulkan dengan 

instrumen pertanyaan penelitian, pengolahan data pada metode ini bersifat 

kuantitatif atau dengan ilmu statistik yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran 

hipotesa telah ditentukan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kausal 

komparatif (Causal Comparative Research). Studi kausal komparatif ini adalah 

sebuah pendekatan penelitian yang menyelidiki hubungan sebab-akibat dengan cara 
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pengamatan dasar suatu akibat dengan mencari faktor-faktor penyebab dari sebuah 

data penelitian (Noor, 2012:26). Menurut Wagiran (2019:17), penyelidikan ini 

menggunakan logika dasar antara variabel X dan Y tanpa adanya manipulasi pada 

variabel-variabel independen. 

 

3.3. Desain Penelitian 

Penentuan desain untuk suatu penelitian ini akan lebih baik jika dibentuk 

dari awal. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat bentuk dan struktur penelitian 

yang jelas sesuai dengan pola dan bentuk penelitian yang diinginkan. Sebagaimana 

telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan desain riset kuantitatif 

kausal komparatif. Penelitian ini menyelidik suatu sebab dan akibat atau pengaruh 

antara variabel bebas dan terikat melalui data-data angka yang dikumpulkan 

melalui kuesioner penelitian. 

3.3.1. Populasi dan Sampel 

3.3.1.1. Populasi 

Populasi dapat juga diartikan sebagai subyek dalam suatu 

penelitian. Menurut Sugiyono (2010:45), populasi merupakan suatu 

daerah umum yang di antaranya meliputi objek atau subyek dengan 

suatu ciri, karakteristik, dan kualitas yang telah ditetapkan penulis 

untuk selanjutnya diteliti dan dipelajari serta ditarik kesimpulan atas 

hasil yang didapat. Pada penelitian yang penulis lakukan, populasi yang 

dimaksud adalah khalayak umum yang berdomisili di Kecamatan 

Cicendo. Hal tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui tingkat 

pengaruh media @kemenkes_ri terhadap sikap masyarakat terkait 

pencegahan Covid-19, mengingat kecamatan Cicendo ini adalah salah 

satu wilayah dengan angka peningkatan kasus positif tertinggi di Kota 

Bandung. Berikut ini data yang menunjukkan angka jumlah penduduk 

Kecamatan Cicendo selama 5 tahun terakhir1: 

 
1 Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2020, Juni 24). Proyeksi Penduduk di Kecamatan Cicendo 

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019. Retrieved Juli 18, 2020, from 

bandungkota.bps.go.id: 
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Tabel 3.1 

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Cicendo Tahun 2015-2019 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 

2015 49 955 49 682 99 637 

2016 49 989 49 742 99 731 

2017 49 983 49 800 99 783 

2018 49 941 49 816 99 757 

2019 49 860 49 784 99 644 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa jumlah 

penduduk Kecamatan Cicendo Kota Bandung pada tahun 2019 adalah 

sebanyak 99.644. Maka dari itu, jumlah populasi pada penelitian ini 

adalah sebanyak 99.644. Angka tersebut kemudian akan digunakan 

untuk menghitung besaran sampel pada penjelasan selanjutnya. 

3.3.1.2. Sampel 

Sampling merupakan suatu tahap pemilahan sejumlah 

sample yang tepat dalam sebuah populasi dengan begitu hasil 

menganalisis sampel tersebut dapat mewakili pemahaman sifat atau 

karakteristik suatu populasi (Silalahi, 2009:33). Teknik sampling yaitu 

teknik pengambilan sample dengan cara menentukan sejumlah elemen 

sample (Notoatmodjo, 2005:39). Pada penelitian ini digunakan 

sampling non-probabilitas yang dimana elemen yang akan terpilih 

menjadi sampel tersebut tidak dapat diketahui jumlahnya (Suhartanto, 

2014:47). Dalam penggunaan sampling non-probabilitas ini, peneliti 

memilih teknik purposive sampling, yaitu teknik atau proses 

pengambilan sejumlah sampel yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

 
https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2020/06/24/534/proyeksi-penduduk-di-

kecamatan-cicendo-menurut-jenis-kelamin-tahun-2015-2019.html 
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dan syarat yang tekah ditetapkan (Sugiyono, 2008:31). Penentuan 

sampel ini dilakukan dengan cara menentukan kriteria penilaian dalam 

pemilihan subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian (Suhartanto, 

2014:47). Penulis menentukan kriteria dalam pengambilan sampel 

yaitu sebagai berikut: 

1. Berdomisili di Kecamatan Cicendo Kota Bandung 

2. Mengetahui informasi yang di unggah di akun Instagram 

@kemenkes_ri 

Terdapat cara yang dilakukan untuk mengetahui jumlah 

sampel dengan sebuah formula yang diciptakan oleh Slovin dalam 

Supriyanto dan Iswandiri (2017) berikut ini: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑛𝛼2
 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi (99.644) 

α : Batas toleransi kesalahan atau error tolerance (0, 1) 

 

Maka dari itu, besaran ukuran sampel yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan penelitian ini dapat diukur melelui perhitungan sebagai 

berikut: 

𝑛 =  
99.644

1 + 𝑛𝛼2
 

𝑛 =  
99.644

1 + 99.644 (0,1)2
 

𝑛 =  
99.644

1 + 99.644 𝑥 0,01
 

𝑛 =  
99.644

1 + 996,44
 

𝑛 =  
99.644

997,44
 

𝒏 =  𝟗𝟗. 𝟖𝟗 
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Dengan adanya hasil tersebut, kemudian dilakukan 

pembulatan jumlah ukuran sampel yang digunakanpada studi ini adalah 

100 orang responden. Jumlah tersebut merupakan batas bawah jumlah 

pengambilan ukuran sampel pada penelitian ini.  

3.3.2. Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel merupakan rangkaian ketentuan lengkap 

yang akan menggambarkan apa saja yang penting diamat untuk 

menganalisis sebuah variabel dan menguji kebenaran suatu data. Dalam 

suatu cara mengkur operasional variabel, maka harus ditentukan sebuah 

dimensi dan indikator yang berupa alat ukur instrumen pertanyaan terkait 

suatu varibel tertentu Berikut ini adalah uraian yang berisi operasionalisasi 

variabel yang digunakan pada penelitian ini: 

1. Variabel Independen (X) Terpaan Media. 

Terpaan Media adalah seberapa banyak khalayak terkena pesan-pesan 

atau informasi yang disampaikan oleh media (Rakhmat dalam Tusan, 

Hadi, dan Budiana, 2019:128). Dimensi pengukuran variabel terpaan 

media ini adalah berikut ini: 

a. Frekuensi 

Pengumpulan data terkait berapa kali seseorang menggunakan 

media atau mengonsumsi isi pesan dari suatu media.  

b. Durasi 

Dimensi ini mengukur berapa lama seseorang mengonsumsi pesan 

atau mengakses suatu media bisa dalam waktu menit atau jam 

dalam sehari. 

c. Atensi 

Suatu makna yang akan disampaikan oleh pengguna atau penerima 

pesan sebagai bentuk tingkat perhatiannya dalam mengonsumsi isi 

pesan yang disampaikan melalui suatu media. 

2. Variabel Dependen (Y) Sikap 

Jung dalam Jain (2014:2), mengungkapkan bahwa beberapa arti luas 

mengatakan sikap merupakan sebuah tindakan atau reaksi seseorang 
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yang diekspresikan dengan cara tertentu. Berikut ini adalah dimensi 

pengukuran pada variabel sikap: 

a. Aspek kognitif 

Aspek kognitif adalah suatu aspek yang mencakup kepercayaan, 

pustaka, ekspektasi, dan sebab serta akibat atas suatu persepsi atau 

pemikiran tertentu yang berkaitan dengan suatu objek atau 

informasi. Hal ini berkaitan dengan apa yang diketahui seseorang 

dalam bemtuk suatu pengetahuan, pemahaman, dan konsep 

berpikir. 

b. Aspek Afektif 

Aspek afektif  adalah suatu aspek dimana segala halnya terkait 

dengan emosional dan perasaan seseorang berupa motif sosiogenis, 

sikap dan emosi. 

c. Aspek Konatif 

Aspek konatif ini adalah suatu aspek yang timbul dikarenakan 

adanya suatu keinginan serta kecenderungan untuk melakukan 

suatu tindakan atau mengambil keputusan untuk melakukan 

sesuatu terhadap suatu objek tersebut dan memaknainya dalam 

sebuah perilaku sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Beberapa indikator untuk menggambarkan aspek konasi ini 

meliputi aspek yang terkait dengan kebiasaan dan kemauan untuk 

bertindak. 

3. Variabel Moderasi (Z) Tingkat Pengetahuan 

Berdasarkan Benjamin S Bloom (1956:178), pengetahuan memiliki 6 

(enam) tingkatan yang merupakan domain kognitif di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Pengetahuan (Knowledge) 

Pengetahuan merupakan pengingat atas suatu informasi, pesan, 

atau materi yang telah didapat dan dipahami sebelumnya. Tingkat 

ini menggambarkan pengetahuan dalam mengingat kembali 
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(recall) mengenai sesuatu yang pasti pernah mereka pelajari atau 

mereka dapatkan sebelumnya.  

b. Pemahaman (Comprehension)  

Pemahaman ini berarti kemampuan seseorang dalam menguraikan 

atau menjelaskan secara rinci tentang suatu objek atau informai 

yang ia ketahui serta dapat memaknai informasi tersebut secara 

baik dan benar 

c. Penerapan (Application)  

Penerapan merupakan suatu kemampuan yang menerapkan suatu 

informasi atau materi yang telah dipelajari sebelumnya dalam 

keadaan dan situasi yang nyata atau real.  

d. Analisis (Analysis) 

Analisis dapat berarti sebagai suatu kemampuan seseorang dalam 

menguraikan suatu objek dan atau informasi dalam bentuk aspek-

aspek tertentu namun tidak keluar konteks dan masih pada struktur 

dan berkaitan satu dengan yang lain.  

e. Sintesis (Synthesis)  

Sintesis ini berpacu pada kemampuan seseorang dalam 

menyelaraskan dan mencocokkan suatu aspek dengan aspek 

lainnya kedalam suatu struktur pada satu kesatuan yang baru.  

f. Evaluasi ( Evaluation )  

Evaluasi ini menggambarkan kemampuan seseorang dalam 

menilai atau memberikan justifikasi mengenai suatu informasi, 

materi, ataupun objek tertentu.  
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Gambar 3.1 

Hubungan antar Variabel 

Sumber: Hasil Data Penulis 

 

 Penjelasan terkait kedua variabel tersebut akan dijelaskan secara 

merinci pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 

Terpaan 

Media Akun 

Instagram 

@kemenkes_ri 

(X) 

Frekuensi 

Seringnya 

melihat 

unggahan 

1. Saya suka melihat unggahan 

pada akun @kemenkes_ri 

2. Saya tidak pernah 

melewatkan unggahan pada 

akun @kemenkes_ri 

Durasi 
Lama melihat 

unggahan 

3. Saya terbiasa membuka akun 

instagram @kemenkes_ri 

selama 1 jam dalam sehari 

Melihat Unggahan Akun Instagram @kemenkes_ri (X) 

Atnesi (X3) 

Durasi (X2) 

Frekuensi (X1) 

Sikap (Y) 

Tingkat Pengetahuan (Z) 
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4. Saya senang membaca 

seluruh informasi yang 

diunggah akun 

@kemenkes_ri 

5. Saya suka menonton 

unggahan video di akun 

@kemenkes_ri sampai akhir 

Atensi 

Isi Pesan 

6. Saya suka dengan isi pesan 

yang disampaikan di akun 

@kemenkes_ri karena 

mudah dipahami 

7. Saya merasa fakta yang 

disampaikan di akun 

@kemenkes_ri dapat 

membentuk persepsi positif 

8. Saya merasa isi pesan yang 

disampaikan di akun 

@kemenkes_ri bermanfaat 

Daya Tarik 

9. Saya tertarik dengan konten 

yang diunggah pada akun 

@kemenkes_ri 

10. Saya tertarik dengan 

informasi yang diunggah di 

akun Instagram 

@kemenkes_ri 

Tingkat 

Pengetahuan 

Covid-19 

Tahu 

  

Mengetahui 

apa itu Covid-

19 

11. Saya mengetahui apa itu 

Covid-19 

Mengetahui 

perkembangan 

Covid-19 

12. Saya mengetahui 

perkembangan kasus Covid-

19 dari akun @kemenkes_ri 

  

Mengetahui 

langkah yang 

harus diambil 

13. Saya tahu langkah yang 

harus dilakukan saat 

merasakan ada gejala Covid-

19 dari akun @kemenkes_ri 

Memahami 

  

  

Paham gejala 

Covid-19 

14. Saya merasa mampu 

menjelaskan gejala-gejala 

terindikasi Covid-19 karena 

informasi dari akun 

@kemenkes_ri 

Paham 

dampak 

Covid-19 

15. Saya merasa mampu 

menjelaskan dampak terkena 

Covid-19 karena informasi 

dari @kemenkes_ri 
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Paham aturan 

terkait Covid-

19 

16. Saya merasa mampu 

menjelaskan aturan yang 

berlaku terkait Covid-19 

karena informasi dari 

@kemenkes_ri 

Aplikasi 

  

Menerapkan 

aturan terkait 

Covid-19 

  

17. Saya senang menerapkan 

Physical Distancing dalam 

kehidupan sehari-hari 

18. Saya merasa aman ketika 

menggunakan APD 

(Minimal masker & Hand 

Sanitizer) 

Analisis 

Dapat 

membedakan 

gejala dan 

bukan gejala 

19. Saya dapat membedakan 

gejala Covid-19 dan gejala 

penyakit biasa karena 

informasi dari 

@kemenkes_ri 

Sintesis  

Dapat 

menerapkan 

pola hidup 

baru  

20. Saya cenderung memiliki 

pola hidup yang lebih sehat 

selama masa pandemi 

21. Saya lebih mematuhi aturan 

pemerintah selama masa 

pandemik 

Evaluasi 

Dapat menilai 

suatu 

informasi 

22. Saya merasa akun instagram 

@kemenkes_ri sudah 

menyajikan informasi yang 

lengkap dan sesuai 

kebutuhan 

Sikap Hidup 

Sehat (Y) 

Aspek 

Kognitif 

Mengedukasi 

Masyarakat 

23. Saya merasa unggahan pada 

akun @kemenkes_ri dapat 

menambah wawasan 

kesehatan 

24. Saya suka saat akun 

Instagram @kemenkes_ri 

memberikan informasi 

terkini terkait Covid-19 

Meningkatkan 

Kesadaran 

Masyarakat 

25. Saya merasa sadar akan 

pentingnya menjaga 

kesehatan ketika melihat 

informasi pada akun 

@kemenkes_ri 

26. Saya merasa termotivasi 

untuk melakukan 

pencegahan Covid-19 

setelah melihat informasi 



 

Fahmi Idris Nasution, 2020 
PENGARUH PERINGATAN KESEHATAN PADA AKUN INSTAGRAM @KEMENKES_RI TERHADAP 
SIKAP HIDUP SEHAT MASYARAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia   |   repository.upi.edu   |   perpustakaan.upi.edu  

pada akun Instagram 

@kemenkes_ri 

Menghimbau 

Aturan 

Pemerintah 

27. Saya senang mengetahui 

aturan pemerintah terbaru 

terkait Covid-19 melalui 

akun Instagram 

@kemenkes_ri 

28. Saya termotivasi untuk 

mematuhi aturan pemerintah 

terkait Covid-19 setelah 

melihat unggahan pada akun 

@kemenkes_ri 

Aspek 

Afektif 

Merasa 

Senang 

29. Saya merasa senang dengan 

adanya akun @kemenkes_ri 

untuk informasi kesehatan 

30. Saya merasa terbantu dengan 

informasi terkait Covid-19 

pada akun @kemenkes_ri 

Merasa Aman 

31. Saya merasa aman setelah 

mengetahui informasi 

terbaru yang diunggah pada 

akun @kemenkes_ri 

Aspek 

Konatif 

Melakukan 

Tindakan 

Pencegahan 

32. Saya berusaha membentuk 

sikap pencegahan Covid-19 

Mematuhi 

Aturan 

Pemerintah 

33. Saya merasa senang 

menerapkan kebijakan 

pemerintah dalam rangka 

pencegahan Covid-19 dalam 

kehidupan sehari-hari 

Menyebarkan 

Informasi 

34. Saya merasa senang 

menyebarkan informasi 

kesehatan pada akun 

@kemenkes_ri kepada orang 

di sekitar saya 

Sumber: Hasil Data Penulis 

 

Variabel beserta dimensi dan alat ukur tersebut kemudian akan 

dimuat dalam sebuah kuesioner dan dibagikan kepada pihak-pihak yang 

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data 

penelitian dan kemudian mengolahnya dengan teknik analisis data. 
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3.3.3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

3.3.3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2015:67), proses mengumpulkan data 

merupakan unsur yang paling utama dalam sebuah penelitian. Dalam 

proses mengumpulkan data sesuai dengan penelitian dan 

pengembangan Richkey and Klien dalam Sugiyono (2015:67), 

dikatakan bahwa data yang diperlukan dan dikumpulkan pada saat 

melakukan kegiatan penelitian ini berpacu pada perumusan masalah 

dan hipotesis penelitian yang diajukan. Pengumpulan data pada 

penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dengan 

deretan pertanyaan yang telah ditentukan sesuai dengan perangkat alat 

ukur pada operasional variabel. Kuesioner tersebut menyediakan 

beberapa pilihan jawab berupa skala likert 1 sampai dengan 5 yang 

merupakan skala untuk menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan 

sangat setuju. Kuesioner tersebut kemudian akan diberikan kepada 

subjek penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria sampel. 

Kemudian, data yang didapatkan akan diolah sesuai dengan teknik 

analisis data yang tepat. 

3.3.3.2. Alat Pengumpulan Data 

Berikut ini adalah alat-alat atau media yang digunakan 

penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian: 

1. Kuisioner (Angket) 

Pengumpulan data didapatkan melalui penyebaran angket dengan 

berbagai pertanyaan yang merupakan alat ukur penelitian yang 

sebelumnya telah diuraikan dalam operasionalisasi variabel. 

Pembuatan angket ini dilakukan dengan memuat berbagai 

instrument pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban yang 

kemudian akan dipilih oleh pihak-pihak yang memenuhi ketentuan 

sampel yang telah ditetapkan yaitu masyarakat Kecamatan 

Cicendo yang mengetahui unggahan akun Instagram 

@kemenkes_ri. Pada kegiatan observasi ini digunakan suatu skala 
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pengukuran yang ada di dalam kuisioner. Skala pengukuran ini 

merupakan skala yang meminta responden untuk menentukan 

seberapa besar responden menyatakan  setuju ataupun tidak setuju 

tentang persepsi mereka terkait suatu hal (Suhartanto, 2014:53).  

Berikut merupakan gambaran dari skala yang merupakan pilihan 

jawaban di dalam kuisioner penelitian ini: 

Tabel 3.3 

Skala Pengukuran Nilai 

Skala Nilai Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Setuju 

Sumber: Effendi (2017) 

2. Studi pustaka (Library Research) 

Studi kepustakaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan mengumpulan berbagai data, teori, materi, dan informasi 

pada sebuah pustaka dengan cara membaca, menulis, dan 

mengolah data yang ada sebagai bahan dilakukannya sebuah 

penelitian (Supriyadi, 2016:85). Data yang dimaksud didapatkan 

melalui berbagai bentuk kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, 

dan lain sebagainya. 

3.3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.3.4.1. Uji Validitas 

Pengujian validasi pada variabel penelitian perlu dilakukan 

deengan tujuan agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya. Suatu fitur 

pengukuran yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui 

pengujian terkait validitas dan reliabilitas data. Uji validasi ini ialah 
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percobaan suatu indikator untuk mengukur suatu konsep tersebut dapat 

dinyatakan benar (Suhartanto, 2014:56).  

Menurut Arikunto (2010:98), terdapat rumus perhitungan 

yang digunakan pada pengujian validitas ini. Rumus yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 (∑ 𝑋𝑌) −  (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√⌈{∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋2)} {𝑁 ∑ 𝑌2 − ∑ 𝑌2}⌉
 

 

Keterangan : 

rxy = Korelasi Product Moment 

∑ X = Jumlah skor butir (X) 

∑ Y = Jumlah skor butir (Y) 

∑ XY = Jumlah perkalian butir (X) dan skor variabel (Y) 

N  = Banyaknya responden 

Pada penelitian ini, penulis melakukan uji validitas dengan 

bantuan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 

24 melalui pengujian analisis faktor. Validitas suatu indikator dilihat 

dari nilai component matrix yang dihasilkan. Suatu indikator 

dinyatakan valid apabila memenuhi kriteria berikut ini (Suhartanto, 

2013:17): 

a. Jika nilai Component Matrix > Cut-off Value 0,40 maka, instrumen 

pertanyaan dinyatakan valid. 

b. Jika nilai Component Matrix < Cut-off Value 0,40 maka, instrumen 

pertanyaan dinyatakan tidak valid. 

 

Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil 

pengujian validitas untuk seluruh instrumen pertanyaan yang ada pada 

penelitian ini: 
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Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel 
Item Butir 

Pertanyaan 

Component 

Matrix 

Cut 

Off-

Value 

Keterangan  

Terpaan 

Media (X) 

Frekuensi (X1) 

Item 1 0,676 0,40 Valid 

Item 2 0,664 0,40 Valid 

Durasi (X2) 

Item 3 0,570 0,40 Valid 

Item 4 0,842 0,40 Valid 

Item 5 0,835 0,40 Valid 

Atensi (X3) 

Item 6 0,755 0,40 Valid 

Item 7 0,790 0,40 Valid 

Item 8 0,604 0,40 Valid 

Item 9 0,760 0,40 Valid 

Item 10 0,764 0,40 Valid 

Tingkat 

Pengetahuan 

(Z) 

Pengetahuan (Z1) 

Item 11 0,455 0,40 Valid 

Item 12 0,793 0,40 Valid 

Item 13 0,685 0,40 Valid 

Pemahaman (Z2) 

Item 14 0,808 0,40 Valid 

Item 15 0,825 0,40 Valid 

Item 16 0,786 0,40 Valid 

Penerapan (Z3) 

Item 17 0,626 0,40 Valid 

Item 18 0,418 0,40 Valid 

Analisis (Z4) 

Item 19 0,814 0,40 Valid 

Sintesis (Z5) 

Item 20 0,467 0,40 Valid 

Item 21 0,466 0,40 Valid 

Evaluasi (Z6) 

Item 22 0,640 0,40 Valid 

Sikap Hidup 

Sehat (Y) 

Aspek Kognitif (Y1) 

Item 23 0,613 0,40 Valid 

Item 24 0,641 0,40 Valid 
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Item 25 0,749 0,40 Valid 

Item 26 0,742 0,40 Valid 

Item 27 0,586 0,40 Valid 

Item 28 0,790 0,40 Valid 

Aspek Afektif (Y2) 

Item 29 0,683 0,40 Valid 

Item 30 0,848 0,40 Valid 

Item 31 0,820 0,40 Valid 

Aspek Konatif (Y3) 

Item 32 0,529 0,40 Valid 

Item 33 0,622 0,40 Valid 

Item 34 0,689 0,40 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis (2020) 

 

Melalui tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa semua nilai 

component matrix yang dihasilkan pada setiap instrument pertanyaan 

yang dicantumkan pada penelitian ini memiliki angka lebih dari nilai 

kritis yaitu 0,40. Hal tersebut berarti bahwa seluruh item pertanyaan 

yang tercantum dalam angket dinyatakan baik dan valid untuk menguji 

jawaban responden. 

 

3.3.4.2. Uji Reliabilitas 

Kata Reliabilitas ini adalah hasil terjemahan dari kata 

reliability. Suatu data dari variabel penelitian yang memiliki nilai 

reliabilitas yang tinggi dapat diaktakan sebagai variabel yang reliable 

atau dapat dipercaya. Meskipun banyak nama lain yang 

menggambarkan kata  reliabilitas diantaranya kepercayaan, keandalan, 

kestabilan, konsistensi, dan sebagainya, topik utama dari pengujian 

reliabilitas ini adalah menguji sejauh mana suatu variabel dapat 

dipercaya (Yusup, 2018:19-22). Adapun formula untuk menguji 

reliabilitas yaitu berikut ini: 

𝑟 =  
𝑛 (∑ 𝐴𝐵) − (∑ 𝐴)(∑ 𝐵)

√((𝑛 ∑ 𝐴2) − (∑ 𝐴)2)(𝑛(∑ 𝐵2) − (∑ 𝐵)2))
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Keterangan: 

R = Koefisien Korelasi 

n = Banyaknya Responden 

A = Skor Item Pertanyaan Ganjil 

B = Skor Pertanyaan Genap 

Dalam penelitian ini, penghitungan reliabilitas pada 

instrument-instrumen pertanyaan diolah dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 24. Nilai reliabilitas ini akan mengacu pada nilai cronbach’s alpha 

yang didapatkan melalui pengolahan data penelitian. Berikut ini kriteria 

pengambilan keputusan pada uji reliabilitas (Suhartanto, 2013:19): 

a. Jika nilai Cronbach’s Alpha > Cut-off Value 0,60 maka, data 

penelitian dinyatakan memiliki reliabilitas baik dan dapat 

dipercaya. 

b. Jika nilai Cronbach’s Alpha < Cut-off Value 0,60 maka, data 

penelitian dinyatakan memiliki reliabilitas buruk dan tidak dapat 

dipercaya. 

Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas untuk seluruh 

variabel yang digunakan pada penelitian ini: 

Tabel 3.5 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Cut-off 

Value 
Keterangan 

Terpaan Media (X) 0,916 0,60 Reliabel 

Tingkat Pengetahuan (Z) 0,887 0,60 Reliabel 

Sikap Hidup Sehat (Y) 0,903 0,60 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis (2020) 

 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha 

pada seluruh variabel yang ada pada penelitian ini memperlihatkan 

nilai yang baik dikarenakan angka yang dihasilkan melampaui nilai 

kritis atau batas minimum cut off-value 0,6 yaitu sebesar 0,916 untuk 

variabel Terpaan Media sebagai variabel independen, 0,887 untuk 
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variabel tingkat pengetahuan sebagai variabel moderasi, dan 0,903 

untuk variabel Sikap Hidup Sehat sebagai variabel dependen. Dengan 

begitu, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel pada penelitian ini 

sudah dapat dinyatakan reliable dan dapat dipercaya untuk menguji 

jawaban responden. Secara keseluruhan, dapat katakan bahwa 

persepsi responden terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner 

cenderung sama. 

 

3.3.5. Rancangan Analisis Data 

Sebelum melakukan sebuah penelitian, alangkah lebih baik jika 

menyusun rancangan analisis data terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan 

dengan tujuan agar proses penelitian menjadi lebih terstruktur dan terarah. 

Berikut ini rancangan yang dilakukan pada penelitian ini: 

1. Menentukan Fenomena 

Menentukan permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi di 

kalangan masyarakat untuk kemudian diselidiki lebih lanjut. 

2. Mencari Data Pendukung 

Penulis menelusuri informasi berupa data atau penemuan lainnya yang 

dapat memperkuat fenomena yang sedang terjadi.  

3. Menentukan Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, kemudian penulis dapat 

mengidentifikasi dan merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi. 

4. Mencari Kajian Pustaka 

Penulis akan mencari seluruh informasi dalam bentuk data, teori, atau 

penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian. 

5. Membuat Kerangka Pemikiran 

Dengan adanya konsep teori yang mendukung penelitian, penulis 

kemudian menyusun teori-teori tersebut ke dalam bentuk kerangka 

pemikiran. 

6. Menentukan Hipotesis 
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Penulis menentukan hipotesis sebagai jawaban sementara dengan 

mengacu pada teori dan konsep logika sebelum akhirnya mencari fakta 

melalui pengumpulan data lapangan. 

7. Menyusun Metodologi Penelitian 

Pada tahap ini, penulis menentukan rancangan terkait teknik dan 

metode yang akan digunakan pada saat pengumpulan data sampai pada 

pengolahan data, pembahasan, hingga penarikan kesimpulan. 

8. Pengumpulan Data 

Penulis akan mengumpulkan data penelitian dengan teknik dan alat 

pengumpulan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

9. Pengolahan Data 

Jawaban responden yang diperoleh pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya diolah dengan teknik analisis data yang telah ditentukan 

sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang sesuai. 

10. Penarikan Kesimpulan 

Penulis akan melakukan penarikan kesimpulan atas data yang telah 

diolah dan mengubahkan ke dalam pemaknaan yang dapat 

memudahkan pembaca memahami hasil penelitian. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu tahap yang paling penting, karena 

pada proses ini akan terdapat suatu hasil dan temuan yang akan menjawab hasil 

penelitian. Berikut ini teknik pengolahan data kuantitatif yang diterapkan pada 

penelitian ini: 

3.4.1. Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptifa atau statistic descriptive merupakan suatu 

pengolahan data yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan suatu 

variabel penelitian yang didapatkan melalui data penelitian alat ukur untuk 

masing-masing kelompok (Darwis, 2017:43). Pengolahan data ini adalah 

pengujian statistik yang digunakan dengan tujuan mendeskripsikan data 

yang sebelumnya sudah dikumpulkan dengan sederhana dan tidak perlu 
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dilakukannya penarikan kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 

2015:68). 

Analisis deskriptif statistik pada penelitian ini dilakukan untuk 

menggambarkan opini masyarakat yang didapatkan melalui data kuantitatif 

terkait variabel terpaan media Instagram @kemenkes_ri dan sikap 

kesadaran kesehatan masyarakat. Analisis ini akan menghasilkan suatu 

angka berupa nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum, dan nilai 

deskriptif lainnya yang kemudian akan diinterpretasikan lebih lanjut. 

3.4.2. Distribusi Frekuensi 

Distribusi frekuensi adalah sebuah penyusunan data yang dilakukan 

dengan cara mengurutkan mulai dari terkecil sampai terbesar dan 

mengelompokkannya dalam beberapa kelompok atau kategori tertentu. 

Pengujian ini dilakukan untuk membuat penyajian data menjadi lebih 

sederhana dan informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami pembaca 

(Setyawan, 2013:48). Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat 

disampaikan oleh Syamsuar (2017:27) yang mengatakan bahwa distribusi 

frekuensi merupakan suatu kondisi dimana terdapat persebaran data 

kuantitatif dari hasil pengumpulan data ke dalam suatu kelas atau kelompok 

interval dengan cara tertentu.  

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk melakukan 

analisis lanjutan yang akan menjawab rumusan masalah secara umum. 

Perhitungan analisis distribusi frekuensi ini akan didasari pada kriteria 

kategorisasi berikut ini (Azwar, 2012:14): 

Tabel 3.6 

Kriteria Kategorisasi Distribusi Frekuensi 

Kategori Formula Kriteria 

Rendah X < µ - 1σ 

Sedang µ - 1σ ≤ X < µ + 1σ 

Tinggi µ + 1σ ≤ X 
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Sumber: Azwar (2012) 

3.4.3. Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi 

moderasi atau biasa dikenal dengan uji interaksi. Uji interaksi atau bisa juga 

disebut Moderated Regression Analysis ini adalah suatu pengolahan data 

atau sistem perhitungan yang dikhususkan untuk penelitian yang dalam 

pengolahan datanya terdapat unsur variabel moderasi yang diuji 

interaksinya. Menurut Ghazali (2011:66-67), maksud dari dilakukannya 

analisis ini adalah untuk menganalisis apakah vairabel moderasi yang ada 

pada penelitian tersebut dapat bekerja dengan baik yaitu dengan cara 

memperkuat atau bahkan malah memperlemah hubungan antara variabel 

bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent). Pada penelitian 

dengan regresi linear sederhana akan didapatkan persamaan sebagai berikut: 

Y = α + βX1 + e 

Keterangan: 

Y = Variabel terikat 

X1 = Variabel bebas 

α = Intercep (Nilai Y pada saat X=0) 

β = Slope (Perubahan rata-rata Y terhadap perubahan satu unit X) 

Selanjutnya, pengolahan data melalui uji interaksi atau analisis 

regresi moderasi in didapatkan persamaan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1X2 + e 

Y = Variabel terikat 

X1 = Variabel bebas 

X2 = Variabel moderasi 

α = Intercep (Nilai Y pada saat X=0) 

β = Slope (Perubahan rata-rata Y terhadap perubahan satu unit X) 
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3.5. Uji Hipotesis Penelitian 

3.5.1. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Uji parsial dimaksudkan untuk menganalisis adanya pengaruh yang 

disebabkan oleh variabel bebas secara satu persatu atau individu terhadap 

variabel terikat (Y) dengan asumsi variabel yang lain konstan (Santoso, 

2018:46-48). Pengujian hipotesis dengan cara simultan tersebut akan 

dilakukan penulis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 24. Dasar 

pengambilan keputusan untuk pengolahan data secara langsung dengan 

menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut (Suhartanto, 2013:56): 

• Jika thitung < ttabel atau nilai signifikan uji t > 0,05 maka H0 diterima, 

yang berarti variabel bebas tersebut secara parsial mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

• Jika thitung > ttabel atau nilai signifikan uji t < 0,05 maka H0 ditolak, 

yang berarti variabel bebas tersebut secara parsial mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

Penghitungan lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

berikut ini: 

t-test = 
�̅�1−�̅�2

√(
𝑆𝐷

2
1

𝑁1−1
)+(

𝑆𝐷
2
2

𝑁2−1
)

 dengan 𝑆𝐷
2
1

 = [
∑ 𝑋

2
1

𝑁1
− (𝑋1)2] 

 

Keterangan: 

�̅�1 = Rata-rata pada Distribusi Sampel 1 

�̅�2 = Rata-rata pada Distribusi Sampel 2 

𝑆𝐷
2
1

 = Nilai Varian pada Distribusi Sampel 1 

𝑆𝐷
2
2

 = Nilai Varian pada Distribusi Sampel 2 

𝑁1 = Jumlah Individu pada Sampel 1 

𝑁2 = Jumlah Individu pada Sampel 2 
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3.5.2. Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Terdapat dua ketentuan atau kroteria pengambilan keputusan pada 

saat melakukan pengujian secara simultan. Pengambilan keputusan pertama 

yaitu dengan caramembandingkan nilai signifikansi (Sig.) atau nilai 

probabilitas dari hasil luaran Anova dengan nilai kritis yang sesuai dengan 

penelitian. Ketentuan pengambilan keputusan yang kedua yaitu melalui cara 

membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel (Mona, Kekenusa, & 

Prang, 2015:200). Pengujian secara simultan ini akan dilakukan penulis 

dengan bantuan aplikasi SPSS versi 24 dengan ketentuan pengambilan 

keputusan berikut ini: 

1. Meninjau Nilai Signifikansi (Sig.) 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan 

kriteria sebagai berikut: 

• Jika nilai Sig. < 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya 

variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. 

• Jika nilai Sig. > 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya variabel 

X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 

2. Meninjau Perbandingan Nilai F Hitung dengan F Tabel 

Pengujian ini dilakukan dengan menghitung formula berikut ini: 

𝐹 𝐻𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  

𝑅2

𝑘
(1 − 𝑅2)/ (𝑛 − 𝑘 − 1)

 

 

Keterangan: 

𝑅2 = Koefisien Determinasi 

k = Jumlah Variabel Bebas 

n = Jumlah Sampel 

F = Uji Hipotesis 
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Adapun kriteria penilaiannya adalah: 

• F Hitung > F Tabel, P Value < α=0,05, maka hipotesis nol (H0) 

ditolak. 

• F Hitung < F Tabel, P Value > α=0,05, maka hipotesis nol (H0) 

diterima. 

 

3.5.3. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi adalah suatu pengujian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel 

bebas dapat menjelaskan posisi variabel dependen. Semakin tinggi hasil 

koefisien determinasi yang dilihat pada nilai R2  hasil pengolahan data, maka 

hal tersebut menunjukkan semakin tinggi pula kemampuan variabel 

independen menjelaskan keberadaan variabel dependen (Denziana, 

Indrayenti, & Fatah, 2014:25). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 

sampai 1, maka semakin mendekati angka 1 data akan semakin baik. Berikut 

ini kriteria kategori interpretasi koefisien determinasi (Sugiyono, 

2014:124): 

Tabel 3.7 

Kriteria Kategori Interpretasi Koefisien Determinasi 

Interval Koefisien Interpretasi Tingkat 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber: Sugiyono (2014)  

 


