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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

yang nantinya akan disajikan dengan data berupa angka-angka. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Muslimin (2016: 46) yang mengemukakan penelitian  kuantitatif 

adalah metode penelitian  yang menekankan pada fenomena- fenomena yang 

obyektif dan digunakan untuk  meneliti pada populasi atau sampel-sampel 

tertentu. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah  penelitian yang 

banyak menuntuk penggunaan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan dari   hasilnya.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu asosiatif yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih  yang bersifat sebab akibat. 

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen (variabel yang 

mempengaruhi) dan dependen (variabel yang dipengaruhi). 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu explanatory yang 

bertujuan untuk menjelaskan  hubungan antara variabel xterhadap variabel y. 

Peneliti menjelaskan hubungan kausal sebab akibat antara variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesa.  

Dasar penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

metode survei  yang dimana data diambil  melalui penyebaran angket. Menurut 
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Suigyono (2015: 13) metode survei  digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan)  tetapi penelitian melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan  data misalnya dengan mengedarkan  kuesioner, 

tes  wawancara  terstruktur dan sebagainya ( perlakuan tidak seperti dalam 

eksperimen ). 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai pada 9 Desember 2018 sampai 

dengan 2 April 2019. Pra survei dilakukan pada saat kegiatan KKN dilaksanakan 

melalui Google Form untuk memudahkan pengambilan data karena populasi 

berada di daerah yang berbeda-beda sesuai penetapan lokasi KKN. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2015: 117), populasi adalah wilayah  generalisasi 

yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari  dan kemudian ditarik 

kesimpulannya .  

Setelah menyebarkan angket pra survei pada tanggal 12/9/2018 sampai 

tanggal 12/17/2018, terdapat 36 responden yang sesuai kriteria sebagai berikut: 

a. Mahasiswi KKN periode II 2018/2019 Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Telah membaca berita kasus perkosaan mahasiswi UGM di 

Tribunnews.com.   
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3.4.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2007:81), sampel  adalah bagian dari jumlah  dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel ini harus 

dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar- benar 

dapat berfungsi atau dapat menggambarkan  keadaaan populasi yang 

sebenarnya atau  dapat mewakilii seluruh populasi. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 36 orang yang ditetapkan menggunakan teknik 

Sampling Jenuh.  Teknik sampling  jenuh atau biasa disebut sensus adalah 

teknik penentuan sampel bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi tergolong kecil atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang kecil.  

3.5 Metode Pengumpulan Data/Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) bahwa metode penelitian adalah 

cara yang digunakan untuk memperoleh data, sedangkan instrumen 

penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, instrumen penelitian menggunakan angket dan dokumentasi. 

Dalam pengukuran data ini menggunakan Skala likert untuk mengukur 

pendapat, sikap atau persepsi seseorang tentang suatu fenomena sosial.  

3.5.1 Kuisioner (Angket) 

Kuisioner atau angket merupakan  teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan  cara memberi pertanyaan- pertanyaan tertulis kepada  

responden  untuk dijawab dapat pula berupa pernyataan yang akan dipilih 

sesuai dengan situasi responden. Penyebaran angket dimaksudkan untuk 
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mendapatkan data tentang frekuensi, durasi, dan atensi responden dalam 

membaca berita perkosaan mahasiswi UGM di Tribunnews.com. Serta untuk 

mendapatkan data tentang adanya sikap waspada mahasiswi dalam berinteraksi 

seteleh membaca berita yang dimaksud. 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil 

dari dokumen-dokumen non-buku, atau literatur yang berkaitan dengan 

penelitian. Sifat data ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga memberi 

peluang untuk peneliti berurusan dengan hal-hal yang silam. Data dokumentasi 

dalam penelitian ini berupa jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di 

Indonesia pada tahun 2018 dan berita perkosaan mahasiswi UGM yang dimuat 

di portal berita online Tribunnews.com yang digunakan sebagai penguat data 

penelitian yang telah dilakukan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mengolah data menjadi informasi sehingga 

karakteristik data dapat dengan mudah dipahami. Data yang telah didapat dikelola 

dengan menggunakan bantuan  SPSS 25. Untuk memecahkan masalah yang ada, 

maka metode analisis yang digunakan penelti sebagai berikut: 

3.6.1 Uji Hopotesis 

Pengujian hipotesis adalah   suatu analisis yang digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel X (Berita perkosaan mahasiswi UGM) terhadap 

varibel Y (Sikap waspada mahasiswi dalam berinteraksi) dengan menggunakan 

uji t. 
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a. Uji t 

Pada tahap ini dilakukan pengujian pengaruh variabel bebas, 

apakah variabel bebas (berita perkosaan mahasiswi UGM di 

Tribunnews.com) yang ada secara individual mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada variabel terikat (Sikap waspada mahasiswi dalam 

berinteraksi). Jika hasil perhitungan meniunjukkan nahwa nilai 

probabiliitas (P value) < alpha 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat 

secara  parsial. Maka pengujian hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1) Ho diterima jika nilai  signifikansi (P value) ≥ alpha 0,05 artinya 

tidak terdapat pengaruh  secara parsial antara variabel X 

terhadap variabel Y. 

2) Ha diterima jika  nilaii signifikansi (P value) ≤ alpha 0,05 

artinyaa terdapat pengaruh  secara parsial antara variabel X 

terhadap  variabel Y. 

3.6.2 Analisis Regresi Sedrehana 

Teknik analisis ini menggunakan teknik analisis regresi sederhana 

yang artinya adalah regresi yang memiliki satu (variabel independen) dan satu 

(variabel dependen) .  Analisis regresi sederhana  ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh antara variabel xx terhadap variabel y.. Variabel yang dipengaruhi 

disebut variabel dependen sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut 

variabel independen. Secara umum persamaan regresi sederhana dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Y’ = a + b X 
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 Keterangan: 

  Y‟ = Sikap waspada dalam berinteraksi (variabel Y) 

  a = Bilangan konstanta 

  b = Koefisien regresi (peningkatan atau penurunan) 

  X = Berita perkosaan di Tribunnews.com (variabel X) 

3.7 Uji Keabsahan Data 

3.7.1 Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran untuk menggambarkan tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Artinya, alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu 

valid. Berikut formula uji validitas: 

 

  

Dimana:      rxy  = koefisien korelasi 

X  = Item dari variable yang diuji 

Y  = jumlah skor semua item variable yang diuji 

N  = jumlah sampel 

 

Berikut adalah hasil dari perhitungan uji validitas : 

Tabel 3.1 

Uji Validitas 

No Variabel R Hitung R Tabel Keterangan 

1  

 

0,472 0,329 Valid 

2 0,521 0,329 Valid 
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3 Variabel (X) 0,530 0,329 Valid 

4 0,543 0,329 Valid 

5 0,336 0,329 Valid 

6  

 

 

 

Variabel (Y) 

0,648 0,329 Valid 

7 0,478 0,329 Valid 

8 0,538 0,329 Valid 

9 0,405 0,329 Valid 

10 0,504 0,329 Valid 

11 0,483 0,329 Valid 

12 0,341 0,329 Valid 

13 0,496 0,329 Valid 

14 0,657 0,329 Valid 

15 0,411 0,329 Valid 

(Sumber: Data Diolah 2019) 

 Berdasarkan Tabel 3.1 ringkasan hasil pengujian validitas instrumen 

penelitian diketahui  semua nilai koefisien korelasi iteem dengan skoor total r 

hitung >nilai r  tabel (nilai r tabel dengan N= 36-2). 

 Dengan demikian pada variabel Berita Perkosaan Mahasiswi UGM di 

Tribunnews.com dan Sikap Waspada Mahasiswi dinyatakan valid sehingga dapat 

digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrument dapat memberikan 

hasil pengukuran yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang-ulang. 

Pengukuran reliabilitas tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach, 

dengan formula: 

 

 

Keterangan: 

r  = reliabilitas 
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k  = banyaknya pertanyaan atau banyaknya soal 

ΣSi
2
 = jumlah varian soal 

St
2
  = varian total 

Dengan kriteria pengukuran reliabilitas jika alpha atau r hitung 

sebagai berikut: 

1) 0,8-1,0  : Reliabilitas baik 

2) 0,6-0,799  : Reliablitias diterima 

3) Kurang dari 0,06 : Reliabilitas lemah 

Adapun ringkasan hasil  pengujian reliabilitasi sebagaimana  dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

   Uji Reliabel 

No. Variabel 
Koefisien 

Reliabilitas 
Keterangan 

1 
Berita Perkosaan 

Mahasiswi UGM (X) 
0.747 Reliabel 

2 

Sikap Waspada 

Mahasiswi dalam 

Berinteraksi dengan 

Lawan Jenis (Y) 

0.722 Reliabel 

(Sumber: Data Diolah 2019) 

 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui bahwa item pernyataan yang 

terdiri dari variabel (X) dan varibel (Y) mempunyai koefisien Alpha 

Cronbach lebih dari 0,6. Hal ini mengartikan bahwa semua variabel yang 

digunakan untuk penelitian dinyatakan reliabel. 

 

 

 

 


