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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengam 

paradigm positivistik untuk melihat fenomena yang ada, kemudian dibandingkan 

dengan teori yang dimiliki. Penelitian kuantitatif bersifat terinci, luas, banyak 

menggunakan literatur, yang terkait dengan tema yang diajukannya sebagai 

pendukung. Memiliki prosedur  yang terinci jelas, hipotesis sejak awal 

dirumuskan dan ditulis secara lengkap sebelum melakukan penelitian di lapangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena hendak mengukur 

variabel – variabel dan tingkat hubungan pengaruh antara variabel yang satu 

terhadap yang lain, yakni pengaruh variabel orientasi kognitif dan orientasi 

afektif38. Pendekatan kuantitatif memiliki perpektif etik. Perspektif ini dipilih atau 

dipergunakan jika peneliti data yang berasal dari pengukuran variabel, yang jenis 

dan jumlah indikator variabelnya ditentukan oleh peneliti. Data penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif berupa angka atau tabel distribusi frekuensi 

yang diperoleh melalui angket atau kuesioner39. 

B. Tipe dan Dasar Penelitian  

Tipe dan dasar penelitian ini adalah eksplanatori yang bertujuan untuk 

menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Sedangkan dasar untuk 

penelitian ini adalah penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah 
                                                            
38 Hamidi. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi.Malang: UMM Press, 2010, 124. 
39 Ibid,. hal. 125. 
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data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan cara menyebarkan 

kuisioner40. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian ini adalah di Universitas Muhammadiyah Malang yang 

berlokasi di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang tepatnya pada Jurusan Ilmu 

Hukum. Waktu pelaksanaan penelitian awal bulan desember 2015.  

D. Populasi dan Sample Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang hendak 

diteliti, dalam hal ini adalah individu - individu responden41. Populasi dalam 

penelitian ini memiliki beberapa kriteria. yaitu mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum 

UMM Angkatan 2013. Untuk menghindari kesalahan pada populasi, peneliti telah 

meminta data kepada bagian Tata Usaha (TU) Ilmu Hukum UMM. Data yang 

dimaksud adalah data yang berisi jumlah mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum UMM 

Angkatan 2013 yang aktif. Jumlah mahasiswa Ilmu Hukum yang aktif 

berdasarkan data dari TU Hukum UMM yaitu 322 orang. Namun, tidak semuanya 

menjadi populasi, hanya mahasiswa yang sesuai dengan kriteria. Setelah peneliti 

melakukan pra-survey dengan menyebarkan kuesioner, mahasiswa yang sesuai 

kriteria berjumlah 130 orang. Dengan demikian, maka populasi penelitian ini 

berjumlah 130 orang. 

 

 

                                                            
40 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, CY Alfabeta, 2003, hal 7. 
41 Hamidi, op.cit., hal. 126. 
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2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang merupakan “perwakilan” dari 

populasi42. Dalam penarikan sampel maka jumlahnya harus repsentatif untuk 

nanti hasilnya bisa digeneralisasikan. Untuk  menetapkan ukuran sampel dari 

populasi, peneliti menggunakan rumus Taro Yamane, yaitu sebagai berikut43: 

𝑛 =  
𝑁

𝑁𝑑2 + 1
 

Keterangan : 
 
n : ukuran sampel 
N: ukuran populasi 
d : nilai presisi/ tingkat kesalahan  
1 : angka konstan 

Kemudian jumlah sampel akan ditentukan dengan jumlah populasi responden 

yang menonton acara NET86 di NET TV lebih dari tiga kali berdasarkan jenis 

kelamin (laki-laki dan perempuan) sebanyak 130 orang dengan nilai presisi 10%. 

Jumlah ukuran sampel dalam penelitian ini menurut rumus tersebut adalah: 

𝑛 =  
130

130 (0,1)2 + 1
 

𝑛 =  
130

130 (0,01) + 1
 

𝑛 =  
130

1,3 + 1
                

𝑛 =  
130
2,3

                        

𝑛 =  56,521 = 57        

Setelah melakukan perhitungan berdasarkan rumus taro yamane diatas, 

maka pada penelitian ini didapatkan ukuran sampel sebanyak  56,521 dan 

                                                            
42 Ibid., hal. 129. 
43 Ibid., hal. 131. 
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dibulatkan menjadi 57 orang dari 130 orang yang menjadi populasi berdasarkan 

kriteria setelah melakukan pra survey. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara tertentu (yang secara metodologis 

dibenarkan) yang digunakan untuk menarik (mengambil, memilih) anggota 

sampel dari anggota populasi sehingga peneliti memperoleh kerangka sampel 

dalam ukuran yang telah ditentukan. Kerangka sampel maksudnya adalah daftar 

nama-nama orang yang menjadi anggota sampel44. 

Teknik sampling yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk 

menentukan 57 mahasiswa yaitu kelompok teknik probability sampling dengan 

jenis simple random sampling. Prinsip dasar probabilitas sampling adalah bahwa 

suatu sampel akan merupakan wakil dari populasi jika anggota sampel yang 

dipilih dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi 

sampel. Teknik random sampling adalah cara menarik anggota sampel dari 

populasi secara acak (random)45. 

Peneliti awalnya membuat kerangka sampel. Lalu membuat potongan 

kertas bertuliskan angka dari 1 sampai 130 yang digulung kecil-kecil. Kemudian 

peneliti secara acak mengambil gulungan kertas sebanyak 57 buah. Angka-angka 

dari 57 gulungan kertas tersebut lalu dicocokkan dengan nomor urut pada 

kerangka sampel. Nama-nama yang sesuai dengan nomor urut tersebut adalah 57   

responden yang akan dibagikan lembar kuesioner kepada para responden untuk 

dijawab atau di isi. 

 

                                                            
44 Ibid., hal. 133. 
45 Ibid., hal. 134. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (Kuesioner) 

Dalam penelitian  ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

melalui angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui 

pembuatan daftar pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. Kuesioner dipandang dari cara menjawab  dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner 

terbuka memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan 

kalimatnya sendiri, sedangkan kuesioner tertutup sudah disediakan jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih46.  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

bentuk kuesioner tertutup, yaitu responden menjawab berbagai pertanyaan 

ataupun pernyataan dengan memilih jawaban yang disediakan pada bagian yang 

telah disediakan pada kuesioner. Peneliti memilih kuesioner tertutup karena lebih 

memudahkan peneliti dalam perhitungan untuk mencari hubungan variabel X dan 

variabel Y. 

Kuesioner yang disebarkan menggunakan metode pengukuran skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skor atas pilihan 

jawaban kuesioner untuk pernyataan yang diajukan adalah sbb: 

 
                                                            
46 Suharsini Arikunto, Penelitian suatu pendekatan praktek, PT Rineka cipta, 2006, hal 152. 
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    Tabel 1 
Skala Likert Untuk Kuesioner 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu penggalian data yang ditempuh dengan mempelajari 

yang merupakan data sekunder. Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari 

catatan penting baik lembaga maupun perorangan. Hamidi 2007:142 adapun data 

yang dimaksud berupa berkas berkas, jurnal dan arsip – arsip yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.  

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Definisi validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument penelitian. Suatu instrument dianggap 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, atau dengan kata lain 

mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti47. Sebagai contoh 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan media angket (kuesioner), apabila 

angket tersebut telah berhasil mengukur apa yang ingin diukurnya maka dapat 

dikatakan data yang dihasilkan dari penggunaan angket sebagai media ukur 

tersebut sudah dapat dikatakan sebagai data yang valid. 
                                                            
47 Singgih Santoso dan Fandy Tjiptono. Riset Pemasaran : PT. Elex Media Komputindo. 2001 hal 114 
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Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Bivariate 

Correlation Pearson. Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor item dengan skor total item. Dalam penentuan layak atau tidaknya 

suatu item yang digunakan, dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 

signifikansi 0,05 (α = 5%) , artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi 

signifikan terhadap skor totalnya. Untuk melakukan uji validitas ini, proses 

penghitungan dikerjakan menggunakan sarana bantu komputer dengan program 

SPSS dengan teknis analisis korelasi bivariate pearson. Dalam menguji validasi 

kuesioner ini dilakukan dengan uji coba sebanyak jumlah responden. Koefisien 

korelasi item-total dengan bivariate pearson dapat dicari dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

𝑅𝑥𝑦 =
𝑛.∑𝑥𝑦 − (∑𝑥). (∑𝑦)

�[𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2] . [𝑛∑𝑦 − (∑𝑦)2]
 

Dimana:  
Rxy  : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
x  : Skor item  
y  : Skor total 
n  : Banyaknya subjek 
 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung > r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan valid. 

b. Jika r hitung < r tabel maka instrument atau item-item pertanyaan tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, maka dinyatakan tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur 

dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil 

yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Ada 

beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur reliabilitas instrumen, 

antara lain tes berulang (test and retest), bentuk parallel (parallel form), model 

belah dua Spearman-Brown, dan metode alpha (Cronbach’s). Pada penelitian ini 

menggunakan metode alpha (Cronbach’s). 

Metode ini banyak dipakai karena rumus yang digunakan tidak 

terpengaruh jika varian dan ovarian dari komponen-komponennya tidak sama. 

Menurut Arikunto, penggunaan teknik Alpha-Cronbanch akan menunjukkan 

bahwa suatu instrument dapat dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien 

reliabilitas atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. Dinyatakan reliable jika nilai α 

hitung ≥ 0,60 (paling tidak mencapai 0,60), kemudian jika α hitung< 0,60 maka 

dinyatakan tidak reliable. Jika α hitung mencapai 0,85 bahkan 0,90 dikatakan 

reliabilitas tinggi48. Rumus dari metode ini adalah sebagai berikut: 

∝=
k

k − 1
�1 −

∑𝜎2𝑋𝐿
𝜎2𝑥

� 

 

Dimana:  
 α       = Cronbach’s Coefficient Alpha atau reliabilitas instrument. 
 K       = Jumlah pecahan atau banyak butir pertanyaan. 

 ∑𝜎2𝑋𝐿= Total dari varian masing-masing pecahan. 
 𝜎2𝑥      = Varian dari total skor. 
 
 
 

                                                            
48 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik: RinekaCipta. 1998 hal 145 
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Bagi 

regresi sederhana, satu variabel dipengaruhi (dependent) oleh variabel lainnya. 

Variabel yang mempengaruhi ini disebut variabel bebas (independent) dan 

variabel yang dipengaruhi ini disebut variabel terikat (dependent)49. Dalam 

penelitian ini variabel independent (X) merupakan program NET86, sedangkan 

variabel dependentnya (Y) merupakan perilaku disiplin berlalu lintas mahasiswa 

Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sehingga persamaan regresi 

linier dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

        Dimana : 

a  = konstanta 

b  = koefisien regresi 

Y = Variabel dependent (variabel terikat) 

X = Variabel independent (variabel bebas) 

 

 

                                                            
49 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Erlangga, 2009, hal 177 

Y =  a + bx 


