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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:14). 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini termasuk jenis 

penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang 

bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 

hubungan antara satu variabel dengan yang lain. Sedangkan karakteristik 

penelitian ini bersifat replikasi, sehingga hasil uji hipotesis harus didukung 

oleh penelitian-penelitian sebelumnya, yang diulang dengan kondisi lain yang 

kurang lebih sama (Sugiyono, 2012:21). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang 

hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden (Hamidi, 

2010:126). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), angkatan 2017, 
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berjenis kelamin perempuan, dan pernah menonton/membaca berita 

kejahatan taksi online di media massa. Berdasarkan penelusuran di website 

resmi UMM (http://student-site.umm.ac.id) diperoleh data jumlah 

mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM, angkatan 2017, dan berjenis kelamin 

perempuan adalah sebanyak 226 orang. Peneliti melaku pra survey tanggal 4 

Juli 2018 dengan cara membagikan instrumen pra survey di kelas-kelas 

angkatan 2017 dan menghitung hasilnya. Hasil pra survey ditemukan 

sebanyak 152 mahasiswi yang memenuhi kriteria populasi dalam penelitian 

ini, yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM), angkatan 2017, berjenis kelamin perempuan, dan pernah 

menonton/membaca berita kejahatan taksi online di media massa. Oleh 

karena itu, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 152 orang 

mahasiswi tersebut. 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan ”perwakilan” 

dari populasi (Hamidi, 2010:129). Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UMM, angkatan 2017, 

berjenis kelamin perempuan, dan pernah menonton/membaca berita 

kejahatan taksi online di media massa.  

Teknik penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada 

pendapat Arikunto (2016:140) bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10 

– 15% atau 20 – 25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: (a) 
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kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, (b) sempit luasnya 

wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak 

sedikitnya data, (c) besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti. 

Oleh karena jumlah populasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM, angkatan 

2017, berjenis kelamin perempuan, dan pernah menonton/membaca berita 

kejahatan taksi online di media massa sebanyak 152 orang dimana jumlah 

tersebut lebih dari 100 maka mengingat terbatasnya waktu dalam penelitian 

ini diputuskan untuk mengambil sampel sebanyak 17,8% dari jumlah 

populasi tersebut, yakni sebanyak 27 orang mahasiswi (17,8% x 152 orang). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2012:77). Orang yang cocok sebagai 

sumber data adalah yang memenuhi kriteria populasi penelitian. Oleh karena 

itu maka pada instrumen penelitian (kuesioner) diberikan pertanyaan 

penyaring (screening) yang berfungsi untuk memastikan agar sampel yang 

diperoleh benar-benar telah memenuhi kriteria populasi penelitian. 

Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) hari untuk mencari dan mendapatkan 

responden yang cocok sebagai sampel penelitian sebanyak 27 orang yang 

memenuhi kriteria yaitu mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM, angkatan 

2017, berjenis kelamin perempuan, dan pernah menonton/membaca berita 

taksi online di media massa. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan 

daftar pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan 

oleh peneliti. Teknik ini dipilih untuk penelitian kuantitatif (Hamidi, 

2010:140). Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. Skala Likert 

biasanya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2012:93). Pada kuesioner, 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. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala 

Likert mempunyai gradasi dengan sangat positif dan negatif, yang dapat 

berupa kata-kata dengan skor sebagai berikut: Sangat Setuju (SS): skor 4, 

Setuju (S): skor 3, Kurang Setuju (KS): Skor 2, dan Tidak Setuju (TS): 

skor 1. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 

2010:140). Adapun data yang dimaksud berupa berkas-berkas, jurnal dan 

arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini 

berfungsi sebagai pelengkap data primer dari hasil kuesioner. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Uji Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Azwar, 2013:5). Untuk menentukan suatu item layak digunakan atau tidak, 

maka batas nilai minimal korelasi 0,30 bisa digunakan. Jadi item yang 

memiliki nilai koefisien korelasi di bawah 0,30 dianggap tidak valid 

(Priyatno, 2012:184). Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data 

dalam uji validitas dengan teknik korelasi bivariate (R Pearson) 

memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat bantu 

komputer dengan Program IBM SPSS Statistics Version 22.   

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat dikatakan juga sebagai keterpercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun ide 

pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil 

pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2013:4). Untuk menentukan suatu 

instrumen reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,6. 

Apabila nilai Alpha lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian telah reliabel (Priyatno, 2012:187). Agar hasil perhitungan 

statistik dan pengolahan data dalam uji reliabilitas dengan teknik Alpha 

memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat bantu 

komputer dengan Program IBM SPSS Statistics 22. 
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3.4.3 Analisis Regresi Linier Sederhana  

Berdasarkan data hasil kuesioner yang diperoleh atau angket maka 

akan diproses dan diolah data dengan menelaah semua data yang tersedia. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. 

Menurut Priyatno (2012:117) bahwa analisis regresi linier sederhana adalah 

analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan 

menggunakan variabel independen. 

Adapun model persamaan regresi linier sederhana yang dipergunakan 

dalam penelitian adalah: 

Y = a + bX  

Keterangan:  

Y  = Kecemasan menggunakan taksi online  

a = Konstanta 

b  = Koefisien regresi  

X = Terpaan berita kejahatan taksi online di media massa 

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka 

dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Uji t yang bertujuan untuk 

membuktikan apakah terpaan berita kejahatan taksi online di media massa 

berpengaruh signifikan terhadap kecemasan menggunakan taksi online pada 

mahasiswi. Tingkat signifikansi yang digunakan yaitu α = 0.05. Keputusan 

diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian dengan melihat nilai 

signifikansi variabel independen dengan kriteria:  
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1. Jika Sig. t > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak sehingga terpaan 

berita kejahatan taksi online di media massa tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kecemasan menggunakan taksi online pada mahasiswi. 

2. Jika Sig. t < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima sehingga terpaan 

berita kejahatan taksi online di media massa berpengaruh signifikan 

terhadap kecemasan menggunakan taksi online pada mahasiswi. 

Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam analisis 

regresi linier sederhana memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat maka 

digunakan alat bantu komputer Program IBM SPSS Statistics 22. 

 

 


