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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatori. Penelitian 

eksplanatori merupakan penelitian yang menjelaskan tentang hubungan kausal 

(sebab-akibat) antara variabel – variabel yang mempengaruhi hipotesis (Sugiyono, 

2014:11). Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini adalah mengungkapkan 

pengaruh  terpaaan tayangan horror pada channel youtube jurnalrisa terhadap 

sikap mahasiswa anggota HMI FISIP akan  hal- hal mistis. Pendekatan pada 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka dan 

dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2014:9). 

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.  

Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada: 

Hari : Rabu - Selasa 

Tanggal : 02 –15 Januari 2019 

Tempat :Komisariat HMI FISIP Universitas Muhammadiyah 

Malang 
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B.  Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah atau lingkungan generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2014:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa 

anggota Himpunan Mahasiswa Islam FISIP angkatan 2014-2018 yang berjumlah 

393 anggota.  

Table 1 Jumlah Anggota HMI FISIP 2014-2018 

No. Angkatan Jumlah Anggota 

1 Latihan Kader 2014-2015 50 

2 Latihan Kader 2015-2016 62 

3 Latihan Kader 2016-2017 120 

4 Latihan Kader 2017-2018 88 

5 Latihan Kader 2018-2019 73 

JUMLAH 393 

         Sumber: Dokumentasi Komisaiat ISIP UMM 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono,2014:81). Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel 

dilakukan berdasarkan rumus Slovin. 

1. Teknik Pengambilan Sampel 

 

Pengambilan sampel dilakukan  dengan menggunakan Snowbal Sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Dalam 

penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu dua orang, tetapi dengan dua orang 
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ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari 

orang lain yang dipandang tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan oleh 

dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya ,sehingga jumlah sampel semakin 

banyak (Rakhmat,2012:85-86). 

Untuk mengetahui jumlah sampel representatif dapat menggunakan rumus 

Slovin, yaitu: 

   n =    N 

        1 + nα
2 

Keterangan :  

n = Besarnya sampel  

N = Besarnya populasi  

α =Batas toleransi kesalahan (error tolerance)  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus Slovin, dengan rumus 

tersebut dapat dihitung ukuran sampel dari jumlah populasi seluruh Mahasiswa 

anggota Himpunan Mahasiswa Islam FISIP angkatan 2014-2018 dengan 

mengambil batas toleransi kesalahan (α) = 10%, sebagai berikut:  

          n =      N          

    1 + Nα
2 

       

     =  393 

         1 + 393 (0,10)
2 

  = 393              =  393  = 79.71 = 80   

         1+ 3.93             4.93 
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Berdasarkan hasil perhitungan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diteliti 

dalam penelitian ini berjumlah 80 orang. Kemudian rumus untuk menentukan 

interval pada teknik pengambilan sampel snowball sampling adalah  : 

 

ί = N 

      n 

Diketahui : 

(i) jumlah interval 

(N) seluruh Mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa Islam FISIP angkatan 

2014-2018 

(n) adalah sampel yang ingin diambil 

Dari jumlah sample representative yang telah dihitung, didapatkan 

jumlah sample yang yang di ambil sebesar 80 dan jumlah populasi seluruh 

Mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa Islam FISIP angkatan 2014-2018   

sebesar 393 Jiwa, sehingga besar interval sebagai berikut: 

 i  =      393  = 4.9 = 5 

         80 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus tersebut, maka jumlah interval dalam 

penentuan sample dari populasi yang akan di teliti dalam penelitian ini 

sebesar 5. 
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C. Definisi Operasional Variabel  

 

Definisi Operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, sumber 

dan penelitian terdahulu. Mengingat definisi operasional dapat didasarkan pada 

satu atau lebih referensi yang disertai dengan alasan penggunaan definisi tersebut. 

Definisi operasional variabel penelitian ini kemudian diuraikan menjadi indikator 

empiris. Definisi opersaional variabel dapat dilihat pada tabel 2:   

Table 2 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Operasional Indikator 

1 Terpaan 

Tayangan Horor 

“Jurnalrisa” (X) 

Terpaan media 

merupakan suatu 

dampak yang dapat 

berpengaruh terhadap 

sikap, pandangan, 

presepsi, dan perasaan 

penonton. 

1. Frekuensi  

 Pernah Menonton 

 Seberapa Sering 

 

2. Intensitas  

 Kedalaman Menonton 

 Berapa Kali 

 Berapa Lama 

 

3. Atensi 

 Tingkat Ketertarikan 

2 Sikap Akan hal-

hal Mistis (Y) 

Sikap adalah 

kecenderungan 

bertindak,berpresepsi, 

berpikir,dan merasa 

dalam menghadapi 

objek,ide,situasi atau 

nilai. Sikap bukan  

perilaku melainkan 

kecenderungan untuk 

berperilaku dengan 

cara-cara tertentu 

terhadap objek sikap,  

seperti yang di 

akibatkan oleh tayang 

jurnalrisa. 

 

1. Afektif 

 Perasaan setelah 

menonton tayangan 

Jurnalrisa 

 

 Penilaian setelah 

menonton tayangan 

Jurnalrisa 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dihitung secara langsung, 

yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2014:92). 

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2014:93). Data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara pada 

responden. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2014:93). Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal penelitian  

dan data melaui internet. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menyebarkan instrumen penelitian berupa kuesioner kepada responden. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2014:142). Teknik ini dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner di Komisariat  FISIP Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

F. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Variabel 
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yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dijadikan acuan 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan (Sugiyono, 2014:93). Setiap pertanyaan ataupun pernyataan diukur 

dengan skala likert yang memiliki lima tingkat preferensi jawaban yang masing-

masing diberi bobot 1 sampai 5 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3 : 

Table 3 Penentuan Skor Jawaban Kuesioner 

Pilihan jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Kurang Setuju 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

                            Sumber: Sugiyono (2014:94) 

G. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji validitas 
 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner (Ghozali,2016:52). Satu Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r 

hitung dengan nilai r tabel dengan menggunakan program SPSS 23.  

Apabila rhitung> rtabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Sedangkan apabila rhitung rtabel,≤ rtabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan tidak 

valid. 
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2.  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner, dinyatakan 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghazali, 2016:47). Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan 

SPSS yang merupakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

alpha cronbach Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai  alpha cronbach > 

0,60. 

H. Teknik Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari : 

1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Dapat diartikan, uji normalitas dilakukan untuk dapat 

mengetahui sifat distribusi data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui 

sampel yang diambil normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang 

dianalisis. Alat uji yang digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian 

ini, yaitu Uji Kolmogrov Smirnov, yaitu pengujian dengan melihat dari hasil 

angka probabilitasnya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka data 

tersebut tidak berdistribusi nomal, dan jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka 

data tersebut berdistribusi normal. 
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2. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi linier sederhana dalah alat analisi yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana untuk mengetahuia  pengaruh  terpaaan tayangan horror pada channel 

youtube jurnalrisa terhadap sikap mahasiswa anggota HMI FISIP angkatan 2014-

2018 akan  hal- hal mistis. 

 Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Y’ = a+bX 

Keterangan : 

Y’ : Nilai yang diprediksikan  

a  : Konstanta atau bilangan harga X=0 

b  : Koefisien Regresi 

X : Nilai variabel independen 

Untuk dapat menemukan persamaan regresi, maka harus dihitung terlebih 

dahulu a dan b. Menurut sugiyono a dan b dihitung dengan rumus berikut 

(Sugiyono, 2013:188): 

a = 
(∑𝑋2)(∑𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑋𝑌)

𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2
 

b= 
𝑛.∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛.∑𝑋2−(∑𝑋)2
 

Keterangan:  

a : Konstanta (nilai Y pada saat nol) 

b : Koefisien regresi 

n : Ukuran sampel atau banyak data didalam sampel 
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X : Nilai variabel independen 

Y : Nilai variabel dependen 

I. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). 

1. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variabel dependent. 

Pengujian ini bermaksud untuk menguji pengaruh variabel (terpaaan tayangan 

horror pada channel youtube “jurnalrisa”) secara individu terhadap variabel 

dependen (sikap mahasiswa anggota HMI FISIP akan hal-hal mistis). Rumusan 

Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut: 

Thitung = 
𝑏

𝑠𝑏
 

Keterangan: 

b  = Paramenter Estimasi 

sb = Standart error 

Untuk menentukan uji hipotesis, maka ada ketentuan yang perlu 

diperhatikan, seperti dibawah ini: 

H0:β1 =0 : Artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata secara parsial antara 

variabel Terpaan tayangan horror pada channel youtube 

“jurnalrisa”terhadap variabel sikap mahasiswa anggota HMI FISIP 

akan hal-hal mistis . 
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Ha:β1≠0 : Artinya bahwa ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel 

Terpaan tayangan horror pada channel youtube 

“jurnalrisa”terhadap variabel sikap mahasiswa anggota HMI FISIP 

akan hal-hal mistis . 

Dijelaskan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Apabila probabilitas < 0,05 atau t hitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

2) Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau t hitung ≤ ttabel Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya ada pengaruh yang tidak nyata antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

 


