
 

 

 

BAB 3 

METODE DAN OBJEK PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan uji 

hipotesis. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan 

karakteristik dari variabel-variabel yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2010:105) . 

Berdasarkan periode waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang relevan 

dalam penelitian, penelitian ini termasuk penelitian cross-sectional dimana data 

hanya diambil dalam satu periode dan tidak membutuhkan pengamatan obyek 

penelitian dari waktu ke waktu. (Sekaran & Bougie, 2010:119)  

Metode uji hipotesis (verifikasi) dilakukan untuk mengetahui apakah 

secara parsial variabel Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship pada 

LINE dan KakaoTalk berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap niat bertahan 

dan niat merekomendasikan dikalangan mahasiswa Unpar, Unpad, ITB, dan 

Maranatha. 

 

3.1.1.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah semua konsumen yang pernah menggunakan aplikasi 

social media Line dan Kakaotalk. Dalam hal ini, ukuran populasi tidak penulis 

peroleh. 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini, yaitu convenience sampling, 

dimana anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

sebagai sampel dan informasi didapatkan dari anggota populasi yang mudah ditemui 

oleh penulis. Sampling frame diambil dari mahasiswa Universitas Katolik 

Parahyangan (yang selanjutnya disebut UNPAR), Universitas Padjajaran (yang 

selanjutnya disebut UNPAD), Institut Teknologi Bandung (yang selanjutnya disebut 

ITB), dan Universitas Kristen Maranatha (yang selanjutnya disebut Maranatha). 

Sampling diambil dari keempat universitas tersebut karena karakteristik pergaulan 

dari mahasiswa di keempat universitas tersebut tidak jauh berbeda dikarenakan jarak 
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antar universitas yang tidak terlalu jauh dan saling memiliki teman di universitas-

universitas tersebut. 

Sehubungan dengan ukuran populasi yang tidak penulis ketahui jumlahnya, 

maka penulis mengambil sampel sebanyak 100 orang. Jumlah sampel diambil 

dengan menggunakan rumus dalam Aaker, Kumar, & Day (2001:402): 

𝑛 =
0,25 × 𝑍2

𝑒2
 

Dimana   n = Ukuran sampel minimum 

   e = Sampling error 

   Z = nilai z untuk tingkat kepercayaan yang ditentukan 

 

Dengan mengambil asumsi bahwa sampling error sebesar 10% dan interval 

kepercayaan 95%, maka didapat dari tabel Z yaitu Z = 1,96 maka berdasarkan rumus 

di atas didapat ukuran sampel minimum sebesar : 

𝑛 =
0,25 × (1,96)2

(0,1)2
 

𝑛 = 96,04 

𝑛 = 96 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

Berdasarkan ukuran sampel minimum yang diperoleh yaitu 96 maka penulis 

menggunakan sampel adalah sebanyak 100 responden. 

3.1.2. Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent) dan variabel terikat 

(dependent). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah harapan dan persepsi tentang 

kinerja atribut social media, yaitu identity, conversation, sharing, group, dan 

relationship pada aplikasi pesan singkat Line dan Kakaotalk (variabel X).  Variabel 

terikat adalah niat bertahan dan niat merekomendasi (variabel Y). 

Variabel-variabel yang diteliti sebagai berikut: 

 Variabel XH, yaitu harapan konsumen tentang atribut social media pada aplikasi 

pesan singkat Line dan Kakaotalk. 

 Variabel XK, yaitu persepsi konsumen tentang kinerja atribut social media pada 

aplikasi pesan singkat Line dan Kakaotalk. Dimensi–dimensi atribut social 

media, diambil dari Kietzmann, Hermkenz, & McCarthy, (2011:243) Penulis 
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hanya menggunakan lima dari tujuh dimensi atribut social media karena lima 

dimensi tersebut dianggap cocok dan muncul pada saat wawancara awal untuk 

mewakili aplikasi instant messaging. 

 Variabel XH dan XK dibagi menjadi lima subvariabel, yaitu: 

XH1 : Harapan terhadap kinerja identity social media 

XH2 : Harapan terhadap kinerja conversation social media 

XH3 : Harapan terhadap kinerja sharing social media 

XH4 : Harapan terhadap kinerja group social media 

XH5 : Harapan terhadap kinerja relationship social media 

 

XK1 : Kinerja identity social media 

XK2 : Kinerja conversation social media 

XK3 : Kinerja sharing social media 

XK4 : Kinerja group social media 

XK5 : Kinerja relationship social media 

 Variabel Y, yaitu niat konsumen bertahan di Line dan Kakaotalk (variabel Y1) 

dan niat konsumen merekomendasi Line dan Kakaotalk (variabel Y2). Didalam 

penelitian ini, penulis menggunakan indikator niat bertahan dan niat 

merekomendasi yang dikutip oleh Dewi (2011:34). 

Dalam penelitian ini, variabel-variabel X dan Y dirincikan sebagai berikut:  

Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel “X” 

Dimensi Konsep Simbol Indikator Skala 

Identity The extent to 

which users 

reveal 

themselves 

XH1/XK1 Kelengkapan 

identitas pada 

Line/Kakaotalk  

Interval 

 

 

 

Conversations The extent to 

which users 

communicate 

with each other 

XH2.1/XK2.1 Kecepatan dalam 

mengirim pesan 

Interval 

XH2.2/XK2.2 Kemudahan 

membuat group 

chat 

Interval 
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XH2.3/XK2.3 Kelancaran 

berkomunikasi via 

fasilitas freecall  

Interval 

XH2.4/XK2.4 Kelancaran 

berkomunikasi via 

audio message 

Interval 

XH2.5/XK2.5 Kelancaran 

berkomunikasi via 

Video Message 

Interval 

Sharing The extent to 

which user 

exchange, 

distribute, and 

receive content 

XH3.1/XK3.1 Ketersediaan 

fasilitas untuk 

mengirimkan 

berbagai macam 

dokumen 

Interval 

XH3.2/XK3.2 Kemudahan dalam 

mengirimkan 

dokumen 

Interval 

XH3.3/XK3.3 Ketersediaan share 

location 

Interval 

Group The extent to 

which users are 

ordered or form 

communities 

XH4.1/XK4.1 Ketersedian dalam 

membuat grup 

Interval 

XH4.2/XK4.2 Jumlah peserta 

didalam sebuah 

grup 

Interval 

Relationships The extent to 

which user relate 

to each other 

XH5.1/XK5.1 Kemudahan dalam 

berbagi kontak 

teman 

 

Interval 
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Tabel 3.2. 

Operasionalisasi Variabel “Y” 

Dimensi Konsep Simbol Indikator Skala 

Niat Bertahan Keinginan 

konsumen untuk 

bertahan pada 

produk. 

Y1.1 Pilihan pertama 

diantara produk 

sejenis 

Interval 

Y1.2 Lebih memilih satu 

produk diantara 

produk lainnya 

Interval 

Y1.3 Akan 

menggunakan 

produk lebih lama 

lagi 

Interval  

Niat 

Merekomendasi 

Menggambarkan 

perilaku 

seseorang yang 

selalu memberi 

rekomendasi 

atau referensi 

produk tertentu 

kepada orang 

lain 

Y2.1 Akan 

merekomendasikan 

produk kepada 

orang lain  

Interval 

Y2.2 Menceritakan hal – 

hal positif 

mengenai sebuah 

produk 

Interval 

 

3.1.3. Pengukuran Variabel 

Dalam pengukuran variabel, penilaian yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu 

dengan menggunakan Likert Scale. Jawaban responden dengan skala interval. 

Skala ukuran tingkat kepentingan variabel-variabel atribut social media bagi 

konsumen,  sebagai berikut: 

 

 

 



33 

 

 

 

 4 = Sangat Penting (SP) 

 3 = Penting (P) 

 2 = Tidak Penting (TP) 

 1 = Sangat Tidak Penting (STP) 

Skala pengukuran persepsi konsumen tentang kinerja LINE, adalah sebagai berikut: 

 4 = Sangat Setuju (SS) dengan pernyataan 

 3 = Setuju (S) dengan pernyataan 

 2 = Tidak Setuju (TP) dengan pernyataan 

 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) dengan pertanyaan 

Skala pengukuran persepsi konsumen tentang kinerja Kakaotalk, adalah sebagai 

berikut: 

 4 = Sangat Setuju (SS) dengan pernyataan 

 3 = Setuju (S) dengan pernyataan 

 2 = Tidak Setuju (TS) dengan pernyataan 

 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) dengan pernyataan 

 

Skala pengukuran variabel niat bertahan dan niat merekomendasi konsumen 

aplikasi instant messaging Line dan Kakaotalk, adalah sebagai berikut:   

4 = Pasti Ya (PY) 

3 = Kemungkinan Ya (KY) 

2 = Kemungkinan Tidak (KT) 

1 = Pasti Tidak (PT) 

 

3.1.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner yang 

dilakukan sejak bulan Agustus 2017 sampai Oktober 2017.  

 

 Wawancara 

Wawancara awal dilakukan dengan 25 responden. Penulis mewawancarai secara 

tidak terstruktur dengan bertemu langsung dengan responden yaitu orang yang 

pernah menggunakan aplikasi pesan singkat Line dan Kakaotalk, untuk 

menemukan informasi tentang hal-hal sebagai berikut: 



34 

 

 

 

1. Device apa yang responden  miliki saat ini? 

2. Instant messanger apa yang sering digunakan oleh responden selain bbm? 

3. Mana yang lebih sering digunakan oleh responden diantara KakaoTalk atau 

LINE, mengapa? 

4. Sudah berapa lama responden menggunakan line/kakaotalk? 

5. Menurut responden apa kelebihan dan kekurangan dari Kakaotalk? 

6. Menurut responden apa kelebihan dan kekurangan dari LINE? 

7. Mengapa responden tidak ingin mencoba LINE? 

8. Kenapa responden tidak ingin mencoba KakaoTalk? 

9. Bagaimana pendapat responden mengenai fitur games yang ada pada 

KakaoTalk? 

10. Apakah dengan kakaotalk mengendors arits dari korea selatan maupun dalam 

negri membuat responden ingin menggunakan aplikasi ini? 

11. Apakah jumlah akun resmi para artis indonesia maupun artis luar negri yang 

di miliki oleh masing – masing instant messenger membuat responden  ingin 

menggunakan apliksi tersebut? 

12. Bagaimana menurut responden mengenai  design sticker yang terdapat pada 

KakaoTalk dan LINE? 

13. Bagaimana menurut responden mengenai  harga stikcer berbayar yang di 

tetapkan oleh developer? 

14. Masalah apa yang terdapat pada aplikasi KakaoTalk dan LINE? 

15. Adakah perbedaan pada group chat antara KakaoTalk dan LINE? 

16. Aplikasi manakah yang lebih mudah digunakan antara LINE dengan 

Kakaotalk? 

17. Apakah pada aplikasi LINE lebih mudah dalam pembuatan akunnya? 

18. Seberapa sering responden menggunakan aplikasi voice record dan video 

message di aplikasi LINE ataupun KakaoTalk? (Disaat apa digunakan dan 

untuk kebutuhan apa) 

19. Apa saja yang responden ketahui  perihal adanya fasilitas LINE Theme pada 

aplikasi LINE? 
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 Kuesioner 

Penulis memberikan beberapa pertanyaan tertulis (kuesioner) kepada responden yang 

pernah menggunakan aplikasi pesan singkat Line dan Kakaotalk kepada mahasiswa 

yang berkuliah di UNPAR, UNPAD, ITB, dan Maranatha sebagai sumber data yang 

utama. Penulis menyebar kuesioner ini dengan tujuan untuk mengetahui profil 

responden, harapan responden tentang atribut social media pada aplikasi pesan 

singkat Line dan Kakaotalk, kinerja atribut social media pada aplikasi pesan singkat 

Line dan Kakaotalk, dan niat bertahan dan niat merekomendasi. Penulis menyebar 

kuesioner ini di kampus UNPAR, UNPAD, ITB, Maranatha, dan melalui 

docs.google.com sehingga responden dapat mengisi kuesioner secara online. 

Total kuesioner di dalam penelitian ini sebanyak 106 buah yang terdiri dari 40 buah 

merupakan kuesioner online yang diisi oleh responden pada 

https://docs.google.com/form/d/18gTmeyxJzdCREHLFotmF3_N9WB13ri4XS_Ez1s

LNspg/viewform dan 66 kuesioner (hardcopy) yang disebarkan di kampus UNPAR, 

UNPAD, ITB, dan Maranatha dimulai sejak tanggal 7 Oktober 2017 hingga 20 

Oktober 2017. Diantara 106 kuesioner yang didapat, 100 diantaranya diolah oleh 

penulis sedangkan enam kuesioner lainnya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan 

karena dianggap kurang baik dalam hal menjawab pertanyaannya. 

 

 Data Sekunder   

 Penulis menggunakan website http://line.me/id dan 

http://www.kakaotalk.co.id untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap 

mengenai fitur-fitur produk social media tersebut. 

3.1.5. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Sekaran & Bougie (2010:157), uji validitas dan reliabilitas merupakan suatu 

pengujian yang dilakukan untuk menguji seberapa baik instrumen atau alat yang 

dipakai penulis untuk mengukur data tertentu. Uji validitas lebih menekankan kepada 

kevalidan dari instrumen untuk menghasilkan data asli dan yang tidak menyimpang 

dari gambaran variabel yang diteliti. Penulis menggunakan bantuan SPSS 20 untuk 

menguji validitas dan reliabilitas. Wiyono (2011:114) mengungkapkan bahwa suatu 

pengujian dikatakan valid apabila r hitung ≥ r tabel. Nilai r tabel yang diambil dari 

tabel r adalah 0.361 dengan sampel sebanyak 30 responden dan α sebesar 5%.  

https://docs.google.com/form/d/18gTmeyxJzdCREHLFotmF3_N9WB13ri4XS_Ez1sLNspg/viewform
https://docs.google.com/form/d/18gTmeyxJzdCREHLFotmF3_N9WB13ri4XS_Ez1sLNspg/viewform
http://line.me/id
http://www.kakaotalk.co.id/
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Uji reliabilitas, merupakan cara uji yang digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana alat ukur tersebut dapat menghasilkan hasil pengukuran yang tetap, 

stabil dan konsisten apabila dipergunakan untuk mengukur data secara berkali-kali 

pada hal yang sama di waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas alat ukur dilakukan 

dengan menggunakan koefisien keandalan Alpha Crobach dan perhitungannya 

dilakukan dengan alat bantu SPSS 20.0. Menurut Sekaran & Bougie (2010:182), 

penilaian reliabilitas dengan Alpha Cronbanch harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut:  

Koefisien Alpha Cronbanch < 0.6   = Reliabilitas tidak baik 

Koefisien Alpha Cronbanch 0.6 ≤ α < 0.8 = Reliabilitas dapat diterima 

Koefisien Alpha Cronbanch ≥ 0.8   = Reliabilitas baik 

Data hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang disajikan pada tabel 3.4, 

3.5, dan 3.6 menunjukkan bahwa semua pernyataan yang tedapat pada kuesioner 

adalah valid dan reliabel. Pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas produk dan price 

value yang digunakan penulis memiliki tingkat reliabilitas yang baik karena 

Koefisien Cronbach’s Alpha berada pada rentang reliabitilas dapat diterima dan baik. 

Pertanyaan-pertanyaan dianggap valid karena r hitung ≥ r tabel (0.361). 
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Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel X Harapan  

 

Sumber : hasil pengolahan data (lampiran 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 

Hasil Uji Validitas Hasil Uji Reliabilitas 

Corrected Item-

Total Correlation 

(>0.361) 

Kesimpulan 
Cronbach’s 

Alpha 
Kesimpulan 

X2 

Conversations 

X2.1 0,524 Valid 

0,762 Reliabel 

X2.2 0,458 Valid 

X2.3 0,645 Valid 

X2.4 0,460 Valid 

X2.5 0,608 Valid 

X3 

Sharing 

X3.1 0,552 Valid 

0,731 Reliabel X3.2 0,564 Valid 

X3.3 0,544 Valid 

 

X4 

Group 

X4.1 0,700 Valid 

0,823 Reliabel 

X4.2 
0,700 

Valid 
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Tabel 3.4 

Hasil Uji Reabilitas dan Validitas Variabel X Kinerja Per Dimensi 

Sumber : Hasil Pengolahan data (lampiran 4) 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reabilitas dan Validitas Variabel Y Perdimensi 

Sumber : hasil pengolahan data (lampiran 4) 

Pernyataan 

Hasil Uji Validitas Hasil Uji Reliabilitas 

Corrected Item-

Total Correlation 

(>0.361) Kesimpulan 

Cronbach’s 

Alpha Kesimpulan 

X2 

Conversations 

X2.1 0,829 Valid 

0,850 Reliabel 

X2.2 0,489 Valid 

X2.3 0,659 Valid 

X2.4 0,680 Valid 

X2.5 0,687 Valid 

X3 

Sharing 

X3.1 0,778 Valid 

0,834 Reliabel X3.2 0,856 Valid 

X3.3 0,506 Valid 

 

X4 

Group 

X4.1 0,679 Valid 

0,808 Reliabel 

X4.2 
0,679 

Valid 

Pernyataan 

Hasil Uji Validitas Hasil Uji Reliabilitas 

Corrected Item-Total 

Correlation (>0.361) Kesimpulan 

Cronbach’s 

Alpha Kesimpulan 

Y1 

Retantion 

Y1.1 0,649 Valid 

0,767 Reliabel Y1.2 0,523 Valid 

Y1.3 0,635 Valid 

Y2 

Referal 

Y2.1 0,584 Valid 
0,717 Reliabel 

X2.2 0,584 Valid 
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3.1.6. Teknik Analisis Data 

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh 

variabel persepsi tentang kinerja  identity, conversation, sharing, group, dan 

relationship terhadap niat bertahan dan niat merekomendasi. Priyatno, (2012:127) 

 R Square (R
2
) atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. 

Angka ini akan mengubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan 

pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. 

 Model regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut: 

Y1L  = a0 + b1X1L + b2X2L + b3X3L + b4X4L + b5X5L 

Y2L  = a0 + b1X1L + b2X2L + b3X3L + b4X4L + b5X5L 

Y1K  = a0 + b1X1K + b2X2K + b3X3K + b4X4K + b5X5K 

Y2K  = a0 + b1X1K + b2X2K + b3X3K + b4X4K + b5X5K 

Dimana:  

X1  : Persepsi konsumen tentang kinerja Identity 

X2  : Persepsi konsumen tentang kinerja Conversation 

X3  : Persepsi konsumen tentang kinerja Sharing 

X4  : Persepsi konsumen tentang kinerja Group 

X5  : Persepsi konsumen tentang kinerja Relationship 

Y1L  : Niat bertahan di LINE 

Y1K  : Niat bertahan di KakaoTalk 

Y2L  : Niat rekomendasi di LINE 

Y2K  : Niat rekomendasi di KakaoTalk 

a0  : Konstanta, yaitu nilai Y jika X1, X2, X3, X4, dan X5 = 0 

b1,..,b5  : Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang 

didasarkan atas variabel X1 – X5 

 Uji F atau uji koefisien regresi linier secara bersama–sama digunakan untuk 

mengetahui apakah secara bersama–sama variabel independent berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependent. Dalam hal ini untuk mengetahui 

apakah variabel Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship 

berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap niat bertahan dan minat 

merekomendasi. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 
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Kriteria pengujian: 

 Jika F hitung < F tabel atau p-value > α 0,05 maka Ho diterima 

 Jika F hitung ≥ F tabel atau p-value ≤ α 0,05 maka Ho ditolak 

 

 Uji t atau uji koefisien regresi secara partial digunakan untuk mengetahui apakah 

secara parsial variabel indipendent berpengaruh secara signifikan atau tidak 

terhadap variabel dependent. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara 

parsial variabel Identity, Conversation, Sharing, Group, dan Relationship pada 

LINE dan KakaoTalk berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap niat 

bertahan dan niat rekomendasi. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 

0,05 dan 2 sisi. 

 

Kriteria Pengujian 

 Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima 

 Jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka Ho ditolak 

 

3.2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, obyek yang diteliti adalah harapan, kinerja, dan kepuasan 

terhadap atribut social media LINE dan KakaoTalk serta niat bertahan dan niat 

merekomendasi pada LINE dan KakaoTalk. Oleh karena itu, penulis mengambil 

responden yang pernah menggunakan aplikasi LINE dan Kakaotalk. 

3.3. Profil Responden 

Penulis menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Berikut merupakan profil 

dari responden penelitian ini, yang disajikan pada tabel 3.7 sampai dengan tabel 3.21: 

Tabel 3.6 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden 

Laki-laki 57 

Perempuan 43 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 
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Data pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden, terbagi menjadi 

57 orang Laki – laki dan 47 orang perempuan. Penulis mendapatkan responden dari 

empat Universitas, yaitu UNPAR, ITB, UNPAD, dan Maranatha.  

Tabel 3.7 

Tempat Responden Berkuliah 

Universitas Jumlah Responden 

UNPAR 35 

ITB 24 

UNPAD 21 

Maranatha 20 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.8, responden yang berkuliah di Unpar sebanyak 

dengan jumlah 35 orang, ITB (24 orang), Unpad (21 orang), dan Maranatha (21 

orang) karena kebetulan penulis lebih banyak mengenal responden yang memenuhi 

kriteria sampel.  

Tabel 3.8 

Operating System yang Digunakan Oleh Responden 

Operating System Jumlah Responden 

iOS 40 

Blackberry OS 47 

Android 51 

Windows Phone 1 

Total 139 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.9, dapat diketahui bahwa OS yang paling banyak 

digunakan adalah Android, namun banyak juga yang menggunakan BlackBerry dan 

iOS. Beberapa responden menggunakan lebih dari satu OS. 
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Tabel 3.9 

Instant Messaging yang Masih Digunakan oleh Responden 

Instant Messaging Jumlah Responden 

LINE 89 

Kakaotalk 13 

WhatsaApp 80 

BBM 59 

Total 241 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.10, dapat diketahui bahwa  instant messaging yang 

paling banyak digunakan oleh responden adalah aplikasi LINE (89 orang), 

selanjutnya adalah WhatsApp (80orang), dan BBM (59 orang)pengguna KakaoTalk 

hanya 13 responden atau hanya 15,6% dari pengguna LINE. Diantaran responden 

tersebut, terdapat responden-responden yang menggunakan empat atau lebih instant 

messaging.  

Tabel 3.10 

Diantara LINE dan KakaoTalk,Instant Messanging yang Lebih Sering 

Digunakan oleh Responden 

Instant Messaging Jumlah Responden 

LINE 100 

Kakaotalk 0 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

 

Kriteria responden penelitian ini adalah mahasiswa  yang masih atau minimal pernah 

menggunakan aplikasi LINE dan Kakaotalk. Berdasarkan data pada tabel 3.11, dapat 

diketahui bahwa semua responden lebih sering menggunakan LINE daripada 

Kakaotalk. 
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Tabel 3.11 

Jika Responden Sudah Tidak Menggunakan Lagi LINE/Kakaotalk 

Kapan Terakhir Menggunakannya 

Sejak Kapan Tidak 

menggunakan 

Kakaotalk/LINE 

Jumlah Responden 

LINE KakaoTalk 

1-3 bulan yang lalu - 58 

4-6 bulan yang lalu - 23 

Lebih dari 6 bulan yang 

lalu 

- 7 

(-)masih menggunakan 

keduanya 

- 12 

Total 100 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 3.10, seluruh responden yang menjawab 

pertanyaan ini dalah responden yang sudah tidak memakai Kakaotalk lagi. 

Kebanyakan responden meninggalkan kakaoTalk masih 1-3 bulan yang lalu 

(58orang) dan 4-6 bulan yang lalu (23 orang). Jumlah responden yang masih 

menggunakan LINE dan KakaoTalk tinggal 12 orang, dan dikhwatirkan akan 

semakin sedikit. Walaupun demikian responden ini masih dianggap layak digunakan 

sebagai sampel karena belum 1 tahun meninggalkan KakaoTalk. 

Tabel 3.12 

Lamanya Responden Menggunakan LINE 

Lama Penggunaan Jumlah Responden 

1 – 3 bulan 2 

4 – 8 bulan 32 

Lebih dari 8 bulan 66 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan data pada tabel 3.13, dapat dikatakan bahwa sebanyak 66 responden 

sudah menggunakan aplikasi LINE selama lebih dari delapan bulan, dan 32 
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responden sudah menggunakan LINE 4 – 8 bulan. Dengan demikian responden 

dianggap layak untuk mengisi kuesioner penelitian ini, karena memiliki pengalaman 

menggunakan LINE. 

Tabel 3.13 

Lamanya Responden Menggunakan Kakaotalk 

Lama Penggunaan 

KakaoTalk 

Jumlah Responden 

1 – 3 bulan 75 

4 – 8 bulan 25 

Lebih dari 8 bulan  0 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.14, dapat diketahui bahwa 75 orang responden 

menggunakan aplikasi Kakaotalk selama 1 – 3 bulan,dan 25 orang responden 

menggunakan selama 4 – 8 bulan, dan tidak ada yang menggunakan lebih dari 8 

bulan. Namun demikian responden dianggap layak mengisi kuesioner  penelitian ini, 

karena memiliki pengalaman dalam menggunakan aplikasi KakaoTalk. 

Tabel 3.14 

Yang Paling Disukai Responden Dari LINE 

Kelebihan Jumlah Responden 

Jumlah teman pengguna 

lebih banyak 

65 

Official Account artis 0 

Design sticker 35 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan data pada tabel 3.15, sebagian besar responden (65 responden) 

menyukai LINE karena LINE memiliki jumlah teman pengguna yang lebih banyak 

dan lainnya (35 responden) menyukai LINE karena desain dari sticker yang lucu dan 

beragam, namun bukan karena official account artisnya. 
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Tabel 3.15 

Yang Paling Disukai Responden Dari Kakaotalk 

Kelebihan Jumlah Responden 

Jumlah teman lebih 

banyak 

3 

Official Account artis 27 

Design sticker 65 

Memiliki teman di korea 

selatan 

5 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.16 sebanyak 65 responden menyukai Kakaotalk 

karena design sticker-nya yang lucu. Selain menyukai design sticker yang lucu, 

sebagian responden juga menyukai Kakaotalk karena official account artis. Beberapa 

responden merupakan fans dari artis–artis Korea sehingga mereka berusaha 

mengikuti kegiatan artis tersebut melalui Kakaotalk. KakaoTalk adalah aplikasi 

buatan Korea Selatan dan banyak penggunanya di Korea Selatan. 

Tabel 3.16 

Pada Saat Apa Responden Menggunakan Fasilitas Voice Note Pada 

LINE 

Kondisi menggunakan Voice 

Note 

Jumlah responden 

Personal Chat 39 

Group Chat  17 

Tidak Pernah 44 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

Pada tabel 3.17 dapat diketahui bahwa kebanyakan responden (44 orang) responden 

tidak pernah menggunakan fitur voice note. Sebanyak 39 responden menggunakan 

voice note pada saat personal chat, dan hanya 17 responden yang menggunakan 

voice note pada saat group chat. 
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Tabel 3.17 

Pada Saat Apa Responden Menggunakan Fasilitas Voice Note pada Kakaotalk 

Kondisi menggunakan Voice 

Note 

Jumlah responden 

Personal Chat 49 

Group Chat  0 

Tidak Pernah Menggunakan 51 

Total 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.18, kebanyakan responden (51 orang) tidak pernah 

menggunakan fitur voice note dan 99 responden menggunakan voice note pada saat 

personal chat dan tidak ada responden yang menggunakan fitur voice note pada saat 

group chat. 

Tabel 3.18 

Seberapa sering dalam 1 minggu responden menggunakan fasilitas Video Call 

pada Line 

Frekuensi pemakaian  Video 

Call per minggu 

Jumlah responden 

<1 kali 37 

1 – 3 kali 3 

4 – 6 kali 0 

Lebih dari 6 kali 0 

Tidak pernah menggunakan 60 

Jumlah 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.19, kebanyakan responden (60 orang) tidak pernah 

menggunakan fitur  video call pada LINE dan 37 responden menggunakan fitur video 

call kurang dari satu kali dalam seminggu. Hanya tiga orang yang menggunakan fitur 

video call ini satu sampai tiga kali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa 
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hanya sedikit responden yang memanfaatkan fasilitas video call dalam 

berkomunikasi menggunakan LINE. 

Table 3.19 

Seberapa Sering Dalam 1 Minggu Responden Menggunakan Fasilitas Video 

Call pada Kakaotalk 

Frekuensi pemakaian 

Video Call dalam satu 

minggu 

Jumlah 

Responden 

< 1 minggu 1 kali 26 

1 minggu 1 - 3kali 0 

1 minggu 4 - 6 kali 0 

Lebih dari 1 minggu 6 kali 0 

Tidak pernah 

menggunakan 74 

Jumlah 100 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 

Berdasarkan data pada 3.20, kebanyakan responden (74 orang) tidak pernah 

menggunakan fitur  video call pada Kakaotalk dan 26 responden menggunakan fitur 

video call kurang dari satu kali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 

sedikit responden yang memanfaatkan fasilitas video call pada KakaoTalk. 

Tabel 3.20 

Instant Messaging Yang Lebih Banyak Digunakan Oleh Teman-Teman 

Responden 

Aplikasi Jumlah 

LINE 53 

Kakaotalk 0 

WhatsApp 49 

WeChat 0 

BBM 6 

Total 108 

Sumber: Data dari kuesioner yang telah diolah 
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Berdasarkan data pada tabel 3.21, nampaknya teman-teman responden banyak yang 

menggunakan lebih dari satu instant messaging. Sebanyak 53 orang responden 

menjawab bahwa teman–teman responden lebih banyak menggunakan aplikasi LINE 

dan WhatsApp (49 orang), sedangkan yang lebih banyak memakai KakaoTalk, tidak 

ada. Dengan demikian, baik responden maupun teman-temannya lebih banyak 

menggunakan LINE, dan bukan KakaoTalk. 

 

  


