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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

  3.1  Paradigma Penelitian  

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma positivistik. 

Paradigma positivistik merupakan paradigma yang sering dipakai dalam 

penelitian kuantitatif. Paradigma ini pertama kali dicetuskan oleh ilmuan 

prancis yang dijuluki sebagai bapak Sosiologi Auguste Comte. Menurut 

Sugiyono (2011, p. 8) menjelaskan bahwa suatu fenomena dalam paradigma 

positivistik ini dapat diklasifikasikan, terukur, konkrit untuk menemukan 

atau memperoleh informasi tentang hubungan bersifat sebab-akibat 

(kausalitas).  

 Dalam penelitian ini bahwa paradigma positivistik  dapat menjalankan 

peran melalui pendekatan ilmiah pada gejala lingkungan yang nantinya akan 

diformulasikan menjadi pengetahuan yang bermakna. Kemudian, paham 

positivistik berusaha mencari fakta atau sebab terjadinya fenomena secara 

objektif, terlepas dari pandangan pribadi yang bersifat subjektif.  

 3.2 Jenis dan Sifat Penelitian  

 Penelitian ini berjenis kuantitatif dan bersifat eksplanatif. Menurut 

Hermawan, (2006, p. 18), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta 

menggunakan metode pengujian statistik.  
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 Riset kuantitatif menurut Creswell (2014, p. 5) adalah metode yang 

digunakan untuk menguji teori melalui hubungan antara variabel. Dimana 

variabel tersebut dapat diukur dengan mekanisme penelitian yang dianalisis 

menggunakan ilmu statistik.  

 Secara umum, ciri-ciri penelitian kuantitatif menurut Kriyantono (2009, 

p. 56) sebagai berikut: 

 1.  Hubungan antar riset dan subjek jauh. 

          2.   Riset bertujuan untuk menguji hipotesis dan teori, hasil yang didapatkan 

 bisa menolak atau mendukung teori yang dipaparkan.  

          3. Riset harus digeneralisasikan, karena itu menuntut sampel yang 

 representatif dari seluruh populasi, operasional konsep serta alat ukur 

 yang valid dan reliable.  

  4.  Prosedur riset bersifat rasional, artinya riset berangkat dari sebuah teori 

 dan konsep ilmiah yang akan dibuktikan dengan data yang dikumpulkan 

 di lapangan.  

 Setelah itu, penelitian kuantitatif menurut (McQuail, 2011, p. 107) 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pesan yang hendak disampaikan terpisah-

pisah, penyajianya lebih sistematis dan dapat digeneralisasikan, memiliki 

makna nyata, bersifat objektif.   

 Kemudian, penelitian ini bersifat eksplanatif peneliti tidak sekedar 

menggambarkan terjadinya fenomena, tetapi ingin menjelaskan hubungan 
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antar variable. Menurut Kriyantono (2009, p. 68) penelitian dengan sifat 

eksplanatif, peneliti menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua 

atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti. 

 Dari penelitian ini, dapat diketahui bagaimana korelasi antar dua atau 

lebih variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, hubungan kausal yang akan 

diteliti adalah variabel pesan kampanye dan variabel partisipasi politik 

pemilih pemula. 

   3.3  Metode Penelitian  

  Menurut Sugiyono (2009, p. 6) metode penelitian survei digunakan 

peneliti untuk mendapatkan hasil berupa data dari tempat tertentu secara 

alamiah dengan pengumpulan data, yaitu dengan cara mengedarkan 

kuesioner. 

 Melalui pemahaman tersebut, metode survei adalah metode riset 

dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam mengumpulkan 

data. Metode ini digunakan pada penelitian untuk menemukan apakah ada 

pengaruh antara pesan kampanye Gerakan Sadar Pemilu (variabel 

independen) terhadap partisipasi politik pemilih pemula di SMAN 1 

Tangerang (variabel dependen).  

  Pada penelitian kuantitatif, survei diawali dengan melakukan 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Secara umum, kuesioner 

adalah sekumpulan pertanyaan runtut yang akan diisi oleh responden. Isi 

kuesioner dibuat berdasarkan variabel penelitian yang diturunkan menjadi 

dimensi, indikator, hingga menjadi daftar pertanyaan pada kuesioner. Data 
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yang diperoleh setelah menyebarkan kuesioner akan diproses dengan 

menggunakan program SPSS hingga ditemukan hasil penelitian dan dibuat 

simpulan.  

 3.4 Populasi & Sample  

 3.4.1  Populasi  

  Populasi menurut Kuncoro dalam Suprapto (2017, p. 70) diartikan 

 sebagai kelompok elemen yang terdiri berupa objek, orang, transaksi, atau 

 kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek 

 penelitian. Jadi, populasi tidak sekedar jumlah yang  pada subyek atau 

 objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat 

 yang dimilikinya.  

  Selain itu, menurut Malhotra (2007, p. 80) populasi merupakan 

 kumpulan dari seluruh elemen yang memiliki karakteristik yang 

 mencakup semesta untuk kepentingan masalah penelitian.  

  Populasi pada penelitian ini adalah adalah siswa-siswi di SMAN 1 

Kota Tangerang kelas 12, yang berjumlah 280 orang. Terdiri dari kelas XII 

IPA 1, XII IPA 2, XII IPA 3, XII IPA 4, XII IPA 5, XII IPA 6, XII IPA 7, 

XII IPS 1, XII IPS 2.  

  Peneliti memilih siswa-siswi SMAN 1 Tangerang  kelas XII sebagai 

penelitian karena beberapa pertimbangan diantaranya: 

 1. Kategori usia pemilih pemula adalah 17 Tahun, artinya siswa-

siswi kelas XII memiliki kriteria sebagai pemilih pemula yang 
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karena usia sudah mempunyai hak untuk memilih pada pemilihan 

umum serentak pada 17 April 2019.  

 2. Sekolah SMAN 1 lebih khusus kelas XII pernah mendapatkan 

sosisalisasi pemilu mengenai tahapan pemilu oleh KPUD. 

Sosialisasi ke sekolah SMAN 1 dimaknai sebagai upaya KPUD 

untuk menggaungkan kampanye Gerakan Sadar Pemilu melalui 

aktivitas KPU Goes To School kepada adik-adik pemilih pemula.   

 3.4.2 Sample 

  Sampel  adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

 oleh populasi tersebut. Apabila penelitian memiliki jumlah populasi yang 

 besar dan tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada 

 populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga, maka 

 penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

 tersebut. hal-hal yang telah dipelajari dalam sampel, simpulannya akan 

 dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009, p. 81).   

 Hermawan (2006, p. 145) juga menjelaskan bahwa sampel 

merupakan suatu bagian (Subset) dari keseluruhan populasi. Artinya, 

sebagian elemen dari populasi merupakan sampel. Dengan mengambil 

sampel, peneliti akan menarik simpulan yang digeneralisasi terhadap 

populasi. 

 Secara keseluruhan, sampel dapat diartikan sebagai bagian atau 

perwakilan dari populasi yang diteliti. Sampel penelitian juga merupakan 

sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap 

Pengaruh pesan kampanye..., Stefanus Bintang Mahardhika Adi Susanta, FIKOM UMN, 2019



55 
 

mampu mewakili seluruh populasi dan porsinya diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu. 

 Teknik sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah teknik sensus. 

Sensus atau penelitian sensus berlaku jika jumlah anggota subjek dalam 

populasi hanya meliputi antara 100 hingga 150 orang dan dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan angket atau kuesioner, sebaiknya 

subjek sejumlah itu diambil seluruhnya.  

 Menurut Supranto (2007, p. 78) mengatakan bahwa alasan 

melakukan sensus yaitu peneliti sebaiknya mempertimbangkan untuk 

meneliti seluruh elemen-elemen dari populasi, jika elemen populasi relatif 

sedikit. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sensus. Seluruh 

siswa kelas XII di SMAN 1 Kota Tangerang mempunyai hak yang sama 

menjadi  responden dalam penelitian ini.  

3.5  Operasionalisasi Variabel 

   Definisi operasional suatu concept atau construct merupakan suatu 

definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana hal 

tersebu diukur (Hermawan, 2005, p. 92).  

  Variabel penelitian menurut Sugiyono (2009, p. 38) adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di 

tarik kesimpulannya. 
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  Menurut Kriyantono, variabel penelitian adalah bagian empiris dari 

sebuah konsep atau konstruk, yang berfungsi sebagai penghubung antara dunia 

teoritis dan dunia empiris. Variabel merupakan fenomena dan peristiwa yang 

dapat diukur atau dimanipulasi dalam riset (Kriyantono, 2009, p. 20).  

  Menurut hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya, 

maka terdapat dua macam variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 

(Sugiyono, 2009, p. 39): 

 a. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

 Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent.Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat).  

b.  Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

 Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen.Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.  

 Pada penelitian ini, variabel bebas (independen) adalah pesan 

kampanye gerakan sadar pemilu yang diduga menyebabkan awal mula 

yang memberikan efektivitas pada variabel terikat (dependen) yakni 

partisipasi politik pemilih pemula.  
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Tabel 3.1 Operasional Variabel  

Pesan Kampanye (X) 

Isi Pesan (Message Content) 

No Dimensi  Indikator  Pernyataan  Skala  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mudah dibaca 

 

 

 

 

 

 Sangat jelas  

 

 

 

 

 

 

 Mudah diingat  

 

 

 

1. Menurut saya, 

teks (kata-kata) yang 

terdapat pada 

spanduk gerakan 

sadar pemilu mudah 

dibaca 

 

2. Menurut saya, 

teks (kata-kata) yang 

terdapat pada 

spanduk gerakan 

sadar pemilu  sangat 

jelas 

 

 

 
3. Menurut saya, 

teks (kata-kata) pada 

spanduk gerakan 

sadar pemilu mudah 

diingat 

 

 

   

 

Likert  

1-4  
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

  

 

 

Visualisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi 

pendukung/ 

Ilustrasi    

 

 

 Menarik  

 

 

 

 

 

 Mudah dimengerti  

 

 

 

 Mempermudah 

memahami pesan  

 

 

4.Menurut saya, 

Komposisi warna 

yang digunakan 

dalam spanduk 

sudah baik dan 

menarik 

 

5.Keberadaan 

Visual (Gambar) di 

dalam spanduk 

adalah objek yang 

mudah dimengerti  

 

6. Menurut saya, 

gambar dalam 

spanduk 

mempermudah 

saya memahami 

pesan kampanye. 
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Partisipasi Politik (Y) 

Tingkat Partisipasi Politik  

No Dimensi  Indikator  Pernyataan  Skala  

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afektif  

 

 

 

 Mengetahui 

informasi 

pelaksanaan 

pemilu serentak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sikap yang 

menunjukan 

ketertarikan 

pada kampanye 

7. Saya mengetahui 

adaya pemilu serentak 

2019. 

8. Saya mengetahui 

beberapa partai politik 

peserta pemilu 2019. 

9. Saya mengetahui 

calon presiden dan wakil 

presiden peserta pemilu 

2019. 

10. Saya sadar bahwa 

pentingnya suara 

pemilih pemula dalam 

pemilu. 

 

11. Saya merasa 

sosialisasi pemilu 

melalui kampanye 

gerakan sadar pemilu 

 

 

 

 

 

 

Likert  

1-4  
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3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konatif  

gerakan sadar 

pemilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perilaku terwujud 

dalam aktivitas  

kampanye dan 

pencoblosan.  

 

 

 

 

 

 

sangat efektif sehingga 

bisa mengerti. 

12. Saya merasa 

kampanye gerakan sadar 

pemilu memiliki nilai 

positif untuk dijalankan  

13.Melalui gerakan 

sadar pemilu membuat 

saya lebih objektif 

dalam menentukan 

calon berdasarkan (visi, 

misi, dan program 

kerja). 

14. Saya pernah 

membantu operasional  

partai politik dengan 

menjadi relawan politik. 

15. Saya berusaha 

meyakinkan orang lain 

agar memilih partai atau 

calon tertentu (Pileg-

Pilpres). 
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16. Saya pernah 

menggunakan atribut 

kampanye (kaos, gelang, 

dan stiker, topi) yang 

saya siapkan 

sebelumnya. 

17. Saya pernah 

mengikuti kampanye 

menjelang pemilihan 

umum pileg dan pilpres 

2019.  

18.Saya memberikan 

suara kepada satu 

pasangan calon pada 

pemilu eksekutif dan 

legislatif. 

19.Saya datang ke TPS 

dan menjadi golput 

dengan merusak kertas 

suara, memilih calon 

lebih dari satu atau 

mengosongkan kertas 

suara. 
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 Teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya memberikan penjelasan 

terhadap variabel-variabel yang akan diteliti. Penulis menguraikan teori tersebut 

ke dalam operasionalisasi variabel dengan dirincikan menjadi dimensi dan 

indikator. Operasionalisasi variabel ini yang akan digunakan oleh penulis untuk 

menyusun pertanyaan pada kuesioner yang akan digunakan untuk melakukan 

survei. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 Menurut Bungin (2005, p. 132) teknik pengumpulan data merupakan 

salah satu bagian vital dalam melakukan penelitian. Hal ini terjadi karena teknik 

tersebut merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu pengumpulan data yang menentukan berhasil atau 

tidaknya suatu penelitian. Data yang telah terkumpul akan diproses dalam 

analisis statistik. 

 Menurut Sugiyono (2009, p. 137) pengumpulan data penelitian dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Dari segi setting, data dapat 

dikelompokkan pada setting alamiah, seminar, diskusi, dan lain-lain. Bila 

dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

20.Saya tidak datang ke 

TPS pada saat hari 

pemilu. 
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1. Data Primer  

      Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data 

pertama atau tangan pertama dilapangan. Kriyantono (2009, p. 

41) mengungkapkan bahwa sumber data ini bisa diperoleh dari 

responden atau subjek riset, dari hasil pengisian kuesioner. 

Sumber penelitian ini adalah pemilih pemula yang berada di 

SMAN 1 Tangerang.  

2. Data Sekunder  

     Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder. Selain melengkapi, biasanya data sekunder dapat 

sangat membantu peneliti bila data primer terbatas atau sulit 

diperoleh (Kriyantono, 2009, p. 42). Pada penelitian ini, data 

sekunder berupa profil perusahaan, internet, dan buku. 

      Berkaitan dengan penelitian ini, jenis angket yang 

digunakan adalah angket tertutup. Nantinya, kuesioner akan 

diberikan oleh peneliti kepada responden yang telah ditentukan. 

3.7 Teknik Pengukuran Data  

 Definisi pengukuran (measurement) menurut Hermawan (2005, p. 90) 

adalah peneliti menggunakan proses pengukuran dengan menetapkan angka 

atau label pada pikiran, perasaan, perilaku, serta karakteristik orang. 

 Instrumen pengukuran merupakan faktor yang sangat penting untuk 

dipahami oleh peneliti sebelum membuat instrumen riset. Menurut Kriyantono 

(2009, p. 133), pengukuran merupakan upaya pemberian tanda berupa angka 
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atau bilangan pada objek atau peristiwa dengan berpegang pada aturan-aturan 

tertentu. Pengukuran ini akan memberikan nilai- nilai pada variabel dalam 

bentuk notasi bilangan. 

  Agar penelitian yang dilakukan akurat, setiap instrumen penelitian 

harus mempunyai skala. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang 

diterapkan sebagai tolok ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur sehingga menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 

2009, p. 92). Artinya, dengan menggunakan skala pengukuran, nilai variabel 

yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dipaparkan dalam bentuk angka, 

sehingga menghasilkan data yang lebih efisien, akurat, dan komunikatif. 

  Teknik pengukuran data dalam penelitian ini adalalah skala Likert. 

Skala likert merupakan skala yang mengukur kesetujuan atau ketidaksetujuan 

orang terhadap serangkaian pernyataan berkaitan dengan keyakinan atauu 

perilaku objek. Kecenderungan format skala Likert terdiri dari perpaduan 

antara kesetujuan dan ketidak setujuan, skala ini dikembangkan oleh Rensis 

Likert sehingga dikenal dengan skala likert (Hermawan, 2005, p. 135). 

        Dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur terlebih 

dahulu dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut 

menjadi acuan untuk menyusun item- item instrumen yang berupa pernyataan 

atau pertanyaan. Jawaban dari setiap item memiliki gradasi nilai dari yang 

sangat positif hingga sangat negatif (Sugiyono, 2009, p. 93). Skala ini 

umumnya menggunakan 4 angka penilaian yaitu: 
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Tabel 3.2 Skala Likert 

 

 

 

 

 

(Sugiono, 2009, p. 94) 

3.7.1 Uji Validitas  

   Setiap penelitian atau riset yang dilakukan harus bisa dinilai. 

 Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada validitas data yang 

 dikumpulkan selama riset (Kriyantono, 2009, p. 68). Pada riset 

 kuantitatif, validitas terletak pada penentuan metodologinya.  

  Menurut Sugiyono (2009, p. 267), pada penelitian 

kuantitatif, kriteria utama terhadap hasil penelitian adalah valid, 

reliabel, dan objektif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dilaporkan 

oleh peneliti. Dengan kata lain, data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antar yang dilaporkan dengan data yang  sesungguhnya 

terjadi. 

   Kriyantono (2009, p. 69) menjabarkan beberapa kriteria 

validitas dalam penelitian kuantitatif, yaitu: 

   a. Validitas internal, mencakup:  

1. Apakah alat ukur telah sesuai dengan apa yang 

diukur.   

2.  Pemilihan teori/ konsep.  

Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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3. Pengukuran konsep (reliabilitas), yaitu pada     

 definisi operasional.  

        b. Validitas eksternal, mencakup:  

1. Pemilihan sampel, apakah sudah representatif atau 

 belum. Alasannya adalah riset kuantitatif yang 

 dimaksudkan untuk melakukan generalisasi hasil 

 riset, artinya temuan data pada kelompok sampel 

 tertentu dianggap mewakili populasi yang lebih 

 besar. 

 Beberapa tahap yang dilakukan untuk menguji validitas 

menurut  Kriyantono (2009, p. 149 -150) sebagai berikut:  

                 a. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang 

 akan  diukur.   

  b.  Melakukan uji coba alat ukur tersebut pada sejumlah 

responden. Responden diminta untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada. 

                c. Menghitung nilai kolerasi antar data pada masing- 

masing pertanyaan dan skor total dengan memakai 

rumus product moment.  

3.7.1.1 Uji Instrumen Validitas Data Pre – test 

 Menurut Ghozali (2011, p. 53) uji validitas dilakukan 

dengan melalui uji signifkansi. Uji signifikansi tersebut dilakukan 

dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk degree of 
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freedom (df) = n-2. Dalam kegiatan pengujian validitas guna 

penelitian lebih lanjut, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 

minimal 28 responden awal. Tingkat toleransi kesalahan 5%. Dalam 

penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 28 responden. 

Pada r tabel, nilai r untuk df sebesar 26 dengan tingkat toleransi 

kesalahan 5 %. Adalah 0.388. Jadi butir-butir penyataan akan 

dihitung valid apabila r hitung lebih 0.388  (r hitung > 0,388). 

Berikut hasil r hitung pada kedua variabel dalam penelitian ini:     

Tabel 3.3  

Uji Validitas data pre-test variabel Pesan Kampanye (X) 

Hasil Olah Data Spss, 23, 2019 

Item 

pernyataan 

Nilai 

Pearson 

Correlation 

(r hitung) 

 

r tabel 

Sig. Simpulan 

x.1 .500  

 

.388 

.007 Valid  

x.2 .588 .000 Valid  

x.3 .730 .000 Valid  

x.4 .698 .000 Valid  

x.5 .728 .000 Valid 

x.6 .684 .000 Valid 

Valid, jika r hitung > r tabel ; sig. < .005 

Tidak valid, jika r hitung < r tabel ; sig. > . 005 

(Ghozali, 2011, p. 53) 
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 Berdasarkan tabel 3.3, diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan (6 

butir) memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 (Sig. < 0,05) dan r hitung 

lebih besar dari r tabel yaitu 0,388 (r hitung > 0,388 r tabel), sehingga 

semua butir pertanyaan dapat dinyatakan valid. 

Tabel 3.4  

Uji Validitas Data Pre-test Variabel Partisipasi Politik (Y) 

         

Item 

pernyataan 

Nilai Pearson 

Correlation (r 

hitung) 

 

r tabel 

 

Sig. 

 

Simpulan 

y.1 .439  

 

 

 

 

 

.388 

0.19 Valid  

y.2 .674 0.00 Valid  

y.3 .684 0.00 Valid   

y.4 .575 0.01 Valid  

y.5 .543 0.03 Valid  

y.6 .539 0.03 Valid  

y.7 .605 0.01 Valid  

y.8 .594 0.01 Valid  

y.9 .614 0.01 Valid  

y.10 593 0.01 Valid  

y.11 .486 0.09 Valid  

y.12 .779 0.00 Valid  

y.13 -221 0.266 TidakValid  

Pengaruh pesan kampanye..., Stefanus Bintang Mahardhika Adi Susanta, FIKOM UMN, 2019



69 
 

 Hasil Olah Data, SPSS, 23, 2019  

 Berdasarkan tabel 3.4, diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan (16 

butir) memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 (Sig. < 0,05) dan r hitung 

lebih besar dari r tabel yaitu 0,388 (r hitung > 0,388 r tabel). Butir 

pernyataan yang terdiri dari poin 1 sampai 12 dapat dinyatakan valid. 

Berbeda dengan butir penyataan 13 dan 14 yang dinyatakan tidak valid. 

Karena pernyataan yang sudah terjawab oleh responden mempunyai arti 

bahwa pemilih pemula menolak tindakan golput atau tidak memilih dengan 

berbagai cara apapun. Mulai ajakan tidak hadir ke TPS dan memilih 

pasangan calon lebih dari satu atau merusak kertas suara.    

3.7.2 Uji Realibilitas  

 Realibilitas menurut Ghozali (2011, p. 47) adalah alat ukur 

kuesioner atau instrumen yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Ia juga menerangkan bahwa suatu kuesioner dikatakan reliabel 

jika jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan adalah konsisten 

dari waktu ke waktu.  

 Cara menguji realibilitas dengan melihat hasil pengujian yang telah 

dilakukan dibandingkan antara variabel realibility statistic dengan tingkat 

realibilitas berdasarkan tingkat Alpha. Jika hasil temuan menunjukan 

Alpha hitung lebih besar dari r tabel, maka instrumen penelitian dinyatakan 

reliabel. 

y.14 -292 0.132 Tidak Valid  
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Tabel 3.5 

Tingkat Realibilitas Berdasarkan Nilai Alpha  

Alpha  Tingkat Reliabilitas  

0.00 s/d 0.20 Kurang reliabel  

0.20 s/d 0.40 Agak reliabel  

0.40 s/d 0.60 Cukup reliabel  

0.60 s/d 0.80 reliabel  

0.80 s/d 1.00 Sangat reliabel  

 

  3.7.2.1 Uji Instrumen Reliabilitas Data Pre-test  

   Metode pengujian reliabilitas yang digunakan oleh 

peneliti adalah uji statistik alpha’s. Instrumen penelitian 

berupa butir pertanyaan dapat dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2011, p. 

48).  

 Tabel 3.6  

            Uji reliabilitas data pre-test variabel pesan kampanye (X) 

              Cronbach’s Alpha Reliability Statistics 

 

 

 

 

                                            Sumber: Hasil olah data SPSS, 23, 2019 

  Berdasarkan tabel 3.6, dapat dilihat bahwa hasil dari 

Cronbach’s Alpha yaitu 0,737. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel pesan kampanye (X) bersifat reliabel.  

Realibility Statistic  

Cronbach’s Alpha N of Items 

0.737 6 
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           Tabel 3.7  

                      Uji Reliabilitas Data Pre-test Variabel Partisipasi Politik (Y) 

       Cronbach’s Alpha Reliability Statistics 

 

 

                                                                

 
 

              Sumber: Hasil olah data SPSS, 23, 2019 

  Berdasarkan tabel 3.7, dapat dilihat bahwa hasil dari 

 Cronbach’s Alpha yaitu 0,732. Hal ini menunjukan bahwa 

 variabel partisipasi politik (X) bersifat reliabel. 

 3.7.3 Uji Normalitas  

  Sebelum melakukan uji statistik, tahapan awal yang perlu dilakukan 

adalah multivariate normality yang berasumsi bahwa setiap variabel dan 

semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal. Jika terdapat 

normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen 

(Ghozali, 2011, p. 29).   

 Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik. Menurut 

Ghozali (2011, p. 34) normal atau tidaknya suatu data dapat dideteksi juga 

lewat plot grafik histogram. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika 

data menyebar disekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya. Sebaliknya, data dinyatakan tidak berdistribusi 

normal jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti 

diagonal atau grafik histogramnya. 

                      Realiability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.732 14 

Pengaruh pesan kampanye..., Stefanus Bintang Mahardhika Adi Susanta, FIKOM UMN, 2019



72 
 

 Uji normalitas pada penelitian ini dapat diketahui pada gambar 

berikut ini : 

Gambar 3.1 Uji Normalitas pada Histogram 

           
 

         Sumber: Hasil olah data SPSS, 23, 2019 

Gambar 3.2 Uji Normalitas P-P Plot           

 

 
 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 23, 2019 

 

Pengaruh pesan kampanye..., Stefanus Bintang Mahardhika Adi Susanta, FIKOM UMN, 2019



73 
 

3.8   Teknik Analisis Data  

   Analisis dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh 

 melalui penelitian, baik data primer, maupun data sekunder. Berikut 

 tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian : 

  3.8.1 Uji Korelasi  

         Koefisien korelasi merupakan nilai suatu hubungan antara dua 

atau lebih variabel yang diteliti. Nilai koefisien korelasi digunakan 

sebagai pedoman untuk menentukan suatu hipotesis dapat diterima 

atau ditolak dalam suatu penelitian. Nilai koefisien korelasi adalah 

dari 0≥ 1 atau 1≤ 0 (Bungin, 2014, p. 194). 

        Statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik 

inferensial. Kriyantono (2009, p. 170) mengemukakan bahwa 

statistik inferensial digunakan pada riset eksplanatif yang bertujuan 

menjelaskan hubungan antar dua variabel. Nilai koefisien korelasi 

pada statistik inferensial adalah : 

Tabel 3.8 Nilai Koefisien Korelasi  

 

 

      

 Sumber : Kriyantono, 2009, p. 171 

 

Kurang dari 0,20  Hubungan rendah sekali  

0,20 – 0,39  Hubungan rendah tapi pasti  

0,40 – 0,70  Hubungan yang cukup berarti  

0,71 – 0,90 Hubungan yang tinggi dan kuat  

Lebih dari 0,90  Hubungan yang sangat  
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 Analisis kolerasi diperlukan untuk melihat kekuatan 

hubungan antar kedua variabel. Pada penelitian ini, akan dilihat 

seberapa kuat variabel bebas yaitu pesan kampanye memengaruhi 

variabel terikat yaitu partisipasi politik. 

3.8.2 Uji Regresi  

 Regresi adalah metode untuk mengembangan model yang 

menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

Fungsi dari regresi adalah memprediksi variabel dependen atau 

terikat (Santoso, 2010, p. 163-165). 

 Untuk mengetahui apakah terjadi pengaruh atau keterikatan 

dari pesan kampanye gerakan sadar pemilu terhadap partisipasi 

politik pemilih pemula, maka digunakan analisis regresi linear 

sederhana. Persamaan yang dihasilkan oleh regresi linear tersebut 

sebagai berikut :  

Ŷ = a + bX  

Keterangan:  

Ŷ = Variabel dependen (Pesan kampanye)  

X = Variabel independen (Partisipasi politik)  

a = Konstantan regresi  

b = Koefisien regresi  
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Nilai a dihitung dengan rumus :  

 𝑎 = ∑𝑌(∑𝑋2)− ∑𝑋∑𝑋𝑌  

          𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2 

 Nilai b dihitung dengan rumus:  

 𝑏 = 𝑛∑𝑋𝑌− ∑𝑋∑𝑋𝑌  

        𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2 

 Peneliti akan menganalisis data setelah menyebar kuesioner 

kepada 280 responden yang terpilih. Analisis tersebut menggunakan 

SPSS versi 23. Data yang dihasilkan oleh SPSS tersebut untuk 

mengetahui pengaruh pesan kampanye terhadap partisipasi politik 

pemilih pemula. Hasil data yang dikelola menggunakan SPSS akan 

menentukan apakah variabel pesan kampanye berpengaruh atau 

tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik. 
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