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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian kuantitaif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data  yang digunakan untuk 

mengambil sampel dari suatu populasi. Menurut Sugiono (2013:13) metode 

kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan 

data harus bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey eksplanatif. Metode survey eksplanatif ini digunakan untuk mengetahui 

mengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi atau apa yang mempengaruhi 

terjadinya sesuatu. Jadi tidak hanya sekedar menggambarkan terjadinya 

fenomena tetapi mencoba menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa 

pengaruhnya. Disini peneliti ingin menjelaskan hubungan antar variabel yang 

akan diteliti. Menurut Machmud (2016:139) pada umumnya metode survey 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. 

B. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari semua objek yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri 
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n    =        N 

           N d2 + 1  

 

dari objek dan memiliki kuantitas yang ditetapkan untuk dapat ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2012:115). 

Pada penelitian ini yang menjadi karakteristik populasinya adalah 

jumlah kepala keluarga yang merupakan Orangtua Warga Kelurahan 

Dadaprejo Kota Batu yang akan dilakukan peneliti untuk melakukan 

penelitian. Hal tersebut digunakan untuk memperpermudah peneliti untuk 

mencari data dan memperkecil adanya kesalahan dalam penarikan sampel. 

Tabel 3.1 Jumlah Kepala Keluarga masyarakat Kelurahan Dadaprejo, Junrejo, Kota Batu 

RW Jumlah Kepala 

Keluarga(KK) 

001 196 

002 305 

003 249 

004 212 

005 237 

006 190 

007 250 

008 225 

009 165 

JUMLAH 2.030 

         (Sumber: Rekapitulasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin. 02/10/2018) 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2011:81) Sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Riduwan 

(2006:55) sampel adalah bagian dari populasi.  

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random 

sampling karena jumlah populasi lebih dari 100 orang. Dalam menentukan 

jumlah sampel untuk mendapatkan hasil penelitian ini menggunakan 

rumus Taro Yamane : 
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Keterangan:  

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi (2030) 

d2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan   95%) 

 

 

 

Dalam rumus tersebut mendapat hasil sampel 95,305 jika dibulatkan 

menjadi 95 orang. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah bagaimana seorang peneliti mendapatkan 

data untuk menyimpulkan suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan peneliti diantaranya: 

1. Angket  

Angket adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk 

diberikan kepada responden dengan tujuan responden bersedia memberikan 

respon sesuai dengan permintaan peneliti (Arikunto, 2010:103). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan angket tertutup. Angket tertutup adalah 

angket yang sudah diberikan jawaban. Peneliti menggunakan angket tertutp 

diantaranya untuk mempermudah responden dalam memberikan jawaban, 

karena keterbatasan waktu penelitian serta angket tertutup lebih praktis. 

Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari angket-angket yang 

telah disebar kepada responden, teknik penskoran yang digunakan adalah 

n    =        2030 

           2030 x 0,12+1 

 

n    =        2030 

           2030 x 0,01+1 

 

n    =        2030 

          21,3 

n   = 95,305 
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skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang peristiwa yang terjadi di 

masyarakat.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data-data yang telah didapat 

berupa foto-foto, laporan-laporan, dan berkas tertulis lainnya. Dokumentasi 

berupa foto digunakan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan 

penelitian. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber 

data. Sumber data primernya adalah sumber yang memiliki pemahaman 

dan pengetahuan. Data Primer yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti (Umar, 2003:55). Sumber data dari 

penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak usia sekolah di 

Kelurahan Dadaprejo Kota Batu, yang nantinya akan disuguhkan 

kuesioner dengan beberapa pemilihan jawaban. 

 

 

2. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang digunakan penelitian untuk 

melengkapi data dan melengkapi informasi yang diperoleh dari data 

primer. Data sekunder yang peniliti gunakan yaitu dari buku-buku, 

jurnal ilmiah, surat kabar, literature yang berkaitan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. 

E. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006:167) validitas merupakan alat ukur yang 

menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrument. Langkah kerja untuk 

mengetahui valid tidaknya instrument menurut Sugiyono (2010:134) 

diantaranya: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel maka butir dinyatakan valid. 

b. Jika r hitung ≤ r tabel maka butir dinyatakan tidak valid. 

Rumus Product Moment: 

 

 

 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien Korelasi  

N  = Jumlah Responden 

X  = Jumlah nilai variabel X  

Y  = Jumlah nilai variabel Y 

X2 = Jumlah kuadrat nilai variabel X  

Y2 = Jumlah kuadrat nilai variabel Y 
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XY  = Jumlah hasil kali variabel X dan Y  

(X)2 = Jumlah nilai variabel X dikuadratkan  

(Y)2  = Jumlah nilai variabel Y dikuadratkan 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan suatu instrumet. 

Menurut Sugiyono (2014:349) Reliabilitas adalah suatu pengukuran yang 

dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama namun hasilnya tetap 

konsisten. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus Formula Alpha 

Cronbanch (α). 

 

 

 

Untuk mengetahui Si:    Untuk mengetahui St: 

 

 

 

 

Keterangan: 

α  = Reliabilitas  

k  = Banyaknya butir soal  

Si
2 = Jumlah Varian butir soal  

St
2  = Varian total  

N  = jumlah responden 
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Hasil perhitungan α (koefisien alpha) > r tabel maka instrument 

penelitian dinyatakan reliabel, apabila α (koefisien alpha) < r tabel makan 

instrument penelitian dinyatakan tidak variabel. 

F. Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear sederhana. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan diharapkan konsisten. 

Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang 

dihasilkan oleh model analisis regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas data ini menggunakan Kolmogorov Smirnov.  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual memliki 

ragam yang homogen atau tidak. Pengujian heteroskedastisitas ini 

menggunakan metode Scatter Plot. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah langkah yang paling menentukan dalam penelitian, 

setelah data-data yang diperlukan terkumpul maka diperlukan analisis data. 

Menurut Maleong (2000:104) analisis data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik data dapat dengan mudah dipahami.  
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(n) (X2) – (X)2 

 

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Linier Sederhana. Analisis regresi linier sederhana 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat 

(dependent). Metode regresi linier digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat 

(Y).   

Rumus Regresi Linier Sederhana: 

 

 

 

Keterangan: 

Y  = Sikap protektif orangtua tentang anak (variabel dependen) 

a  = Bilangan konstanta  

b  = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)  

X = Pemberitaan kasus kekerasan seksual anak ditelevisi 

(variabel independen) 

Untuk mengetahui a:     

a = (Y) (X2) – (X) (XY 

 

Untuk mengetahui b: 

b = n(XY) – (X) (Y) 

Y =  a + bX 

 

(n) (X2) – (X)2 
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Setelah mengetahui nilai a dan b, kemudian nilai tersebut dimasukkan 

kedalam rumus persamaan regresi linier untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi pada variabel Y berdasarkan nilai variabel X yang diketahui.   


