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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang 

menjelaskan tentang hubungan antara variabel-variabel dan melalui pengujian 

hipotesis. Dengan jenis penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

terpaan tayangan ”86” di Net.Tv terhadap kesadaran hukum pada mahasiswa.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 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 hipotesa yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:14). 

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan 

Hukum Fakultas Hukum UMM. Berdasarkan keterangan dari pihak Jurusan 

Hukum bahwa jumlah mahasiswa angkatan 2014 sebanyak 344 orang, 

sehingga jumlah populasi adalah sebanyak 344 orang mahasiwa. 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Hukum 

Fakultas Hukum UMM, angkatan 2014, masih aktif kuliah, dan pernah 

menonton tayangan reality show ”86” di Net.Tv. Pengambilan sampel untuk 

penelitian menurut Arikunto (2010:112), jika subjeknya kurang dari 100 
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orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 

orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.  

Berdasarkan pendapat Arikunto tersebut di atas, maka dalam 

penelitian ini jumlah sampel diambil sebanyak 15% dari jumlah populasi 

(15% x 344), yakni sebanyak 52 orang mahasiswa  angkatan 2014 yang masih 

aktif kuliah di Jurusan Hukum FH UMM sebagai responden penelitian. 

Teknik pengambilan sampel di lapangan menggunakan accidental sampling, 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan ketika peneliti bertemu 

dengan sampel yang cocok atau sesuai sebagai responden pada saat penelitian 

berlangsung. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Terpaan tayangan “86”, adalah banyaknya informasi yang diperoleh 

mahasiswa melalui tayangan “86” di Net.Tv yang meliputi frekuensi, 

atensi dan durasi.  

2. Kesadaran hukum, adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, 

atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku yang 

terindikasi dari adanaya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola 

perilaku hukum. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh 

peneliti (Hamidi, 2007:140).  

2. 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. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam 

kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak 

diukur. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi 

bivariate (R Pearson) antara masing-masing skor indikator dengan total 

skor konstruk (variabel). Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan 

data dalam uji validitas dengan teknik korelasi memberikan hasil yang 
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akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat bantu komputer Program IBM 

SPSS Statistics 20. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut 

Nunnally dalam Ghozali (2007:133) suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Agar 

hasil perhitungan statistik dan pengolahan data dalam uji reliabilitas 

dengan teknik Cronbach Alpha memberikan hasil yang akurat, tepat dan 

cepat maka digunakan alat bantu komputer Program IBM SPSS Statistics 

20. 

3. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Dari 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 adalah: 
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Y = a + bX  

Keterangan:  

Y  = Kesadaran hukum 

a = Konstanta 

b  = Koefisien Regresi  

X = Terpaan tayangan “86” 

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, 

maka dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Uji t yang bertujuan 

untuk membuktikan apakah terpaan tayangan “86” di Net.Tv berpengaruh 

signifikan terhadap kesadaran hukum pada mahasiswa. Tingkat 

signifikansi yang digunakan yaitu α = 0.05. Keputusan diterima atau 

ditolaknya hipotesis penelitian dengan melihat nilai signifikansi variabel 

independen dengan kriteria:  

a. Jika Sig. t > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak sehingga terpaan 

tayangan “86” di Net.Tv tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kesadaran hukum pada mahasiswa. 

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

tayangan “86” di Net.Tv berpengaruh signifikan terhadap kesadaran 

hukum pada mahasiswa. 

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 20. 

 




