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III. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif kuantitatif. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk

mengetahui dan menjelaskan persepsi mahasiswa terhadap citra calon

presiden dan calon wakil presiden dalam perkembangan isu pemilu 2014.

Studi deskriptif, yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai

faktor-faktor yang menjadi fokus perhatian peneliti (Arikunto, 2006:108),

sedangkan menurut Moh Nazir (2003:54) tipe penelitian deskriptif ialah suatu

penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antar fenomena yang diselidiki.

B. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik

kesimpulannya.

Pada penelitian  ini, variabel yang digunakan peneliti antara lain (Sugiyono,

2009:39-41) :
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Variabel Independen atau disebut juga dengan variabel bebas yang

disimbolkan dengan huruf (x) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel

(x) dalam penelitian ini adalah terpaan isu politik.

Variabel dependen atau biasa juga disebut dengan variabel output/ konsekuen/

endogen/ terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat

karena adanya variabel bebas yang disimbolkan dengan huruf (y). Variabel (y)

dalam penelitian ini adalah Citra Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

C. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Perkembangan Isu Pemilu 2014 (Variabel x)

Yaitu isu-isu yang berkembang mengenai calon presiden dan calon wakil

presiden selama proses pemilu pilpres 2014, antara lain :

1. Pasangan nomer urut 1

Prabowo Subianto

a. Isu Ham yaitu terlibat kasus penculikan dan kerusuhan tahun1998

b. Pernah meminta kewarganegaraan Yordania pada tahun 1999

c. Prabowo memukul seseorang saat pendaftaran bakal capres ke KPU

pada 20 Mei 2014

d. Kekosongan posisi Ibu Negara
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Muhammad Hatta Rajasa

a. Adanya diskriminasi dalam hal penegakan hukum dalam kasus

kecelakaan Rasyid Amarullah Rajasa

b. Statusnya sebagai besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang

apabila terpilih dijadikan alat untuk menutupi berbagai kasus selama

era pemerintahan SBY

2. Pasangan nomer urut 2

Joko Widodo

a. Isu SARA (diisukan sebagai keturunan Tionghoa dan beragama

Kristen)

b. Merupakan keturunan dari seorang kader Partai Komunis Indonesia

(PKI)

c. Dijadikan boneka Megawati, yang hanya dimanfaatkan oleh

Megawati karena popularitasnya

d. Tidak amanah dan melanggar sumpah karena posisinya sebagai

Gubernur DKI Jakarta yang belum menyelesaikan masa tugasnya

dan rekam jejaknya sebagai Walikota Solo yang juga belum

menyelesaikan masa tugasnya sudah ikut dalam pilkada DKI Jakarta.

Jusuf Kalla

a. Rekaman video yang berisi testimoni Jusuf Kalla terkait pencapresan

Jokowi yang diunggah ke Youtube, JK mengatakan hancur negeri ini

jika Jokowi jadi Presiden
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b. Kondisi fisik Jusuf Kalla yang sudah berusia 72 tahun masih

memiliki ambisi untuk menjadi cawapres

c. JK dicitrakan sebagai seseorang yang haus jabatan dan membawa

banyak kepentingan terlebih ia melawan keputusan partai.

2. Citra Capres dan Cawapres (Variabel y)

Citra yang dimaksud dalam variabel ini terkait dengan isu-isu yang telah

ditentukan diatas. Citra pada variabel ini diarahkan pada citra negatif dari

masing-masing capres dan cawapres. Sehingga apabila mahasiswa regular

FISIP Universitas Lampung menunjukan atau memperlihatkan sikap dan

menolak atau tidak membenarkan isu atau hal negatif yang menimpa calon

presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu 2014, maka dapat

dikatakan citranya menjadi positif.

Sebaliknya apabila mahasiswa regular FISIP Universitas Lampung

menunjukan atau memperlihatkan sikap mendukung atau membenarkan

isu atau hal negatif yang menimpa calon presiden atau calon wakil

presiden dalam pemilu 2014, maka dapat dikatakan citranya adalah

negatif. Dan apabila responden memilih atau menyatakan pilihannya ragu-

ragu, maka dapat dikatakan citra capres dan cawapres pada pemilu 2014

bersifat netral.
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D. Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (1989:46), definisi

operasional merupakan petunjuk tentang bangaimana suatu variabel diukur.

Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seseorang peneliti

akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.

Definisi Operasional dalam penelitian ini meliputi :

Tabel 3.1 Tabel Indikator Definisi Operasional

Variabel Dimensi Indikator
Variabel X
Terpaan Isu
Politik

Aspek
Kognitif

(pengetahuan
tentang isu-isu
yang menerpa
capres dan
cawapres)

1. Isu Prabowo Subianto :
a. Isu Ham yaitu terlibat kasus penculikan

dan kerusuhan tahun1998
b. Pernah meminta kewarganegaraan

Yordania pada tahun 1999
c. Prabowo memukul seseorang saat

pendaftaran bakal capres ke KPU pada
20 Mei 2014

d. Kekosongan posisi Ibu Negara

2. Isu Hatta Rajasa
a. Adanya diskriminasi dalam hal

penegakan hukum dalam kasus
kecelakaan Rasyid Amarullah Rajasa

b. Statusnya sebagai besan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono yang
apabila terpilih dijadikan alat untuk
menutupi berbagai kasus selama era
pemerintahan SBY

3. Isu Joko Widodo
a. Isu SARA (diisukan sebagai keturunan

Tionghoa dan beragama Kristen)
b. Merupakan keturunan dari seorang

kader Partai Komunis Indonesia (PKI)
c. Dijadikan boneka Megawati, yang

hanya dimanfaatkan oleh Megawati
karena popularitasnya

d. Tidak amanah dan melanggar sumpah
karena posisinya sebagai Gubernur DKI
Jakarta
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4. Isu Jusuf Kalla
a. Rekaman video testimoni Jusuf Kalla

yang mengatakan hancur negeri ini jika
Jokowi jadi Presiden

b. Kondisi fisik Jusuf Kalla yang sudah
berusia 72 tahun masih memiliki ambisi
untuk menjadi cawapres

c. JK dicitrakan sebagai seseorang yang
haus jabatan dan membawa banyak
kepentingan terlebih ia melawan
keputusan partai.

Aspek Afektif

(Pendapat
responden
tentang isu-isu
yang menerpa
capres dan
cawapres)

1. Isu Prabowo Subianto :
a. Isu Ham yaitu terlibat kasus penculikan

dan kerusuhan tahun1998
b. Pernah meminta kewarganegaraan

Yordania pada tahun 1999
c. Prabowo memukul seseorang saat

pendaftaran bakal capres ke KPU pada
20 Mei 2014

d. Kekosongan posisi Ibu Negara

2. Isu Hatta Rajasa
a. Adanya diskriminasi dalam hal

penegakan hukum dalam kasus
kecelakaan Rasyid Amarullah Rajasa

b. Statusnya sebagai besan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono yang
apabila terpilih dijadikan alat untuk
menutupi berbagai kasus selama era
pemerintahan SBY

3. Isu Joko Widodo
a. Isu SARA (diisukan sebagai keturunan

Tionghoa dan beragama Kristen)
b. Merupakan keturunan dari seorang

kader Partai Komunis Indonesia (PKI)
c. Dijadikan boneka Megawati, yang

hanya dimanfaatkan oleh Megawati
karena popularitasnya

d. Tidak amanah dan melanggar sumpah
karena posisinya sebagai Gubernur DKI
Jakarta

4. Isu Jusuf Kalla
a. Rekaman video testimoni Jusuf Kalla

yang mengatakan hancur negeri ini jika
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Jokowi jadi Presiden
b. Kondisi fisik Jusuf Kalla yang sudah

berusia 72 tahun masih memiliki ambisi
untuk menjadi cawapres

c. JK dicitrakan sebagai seseorang yang
haus jabatan dan membawa banyak
kepentingan terlebih ia melawan
keputusan partai.

Variabel Y
Citra Capres
dan
Cawapres

Mengarah
pada citra
negatif

1. Persepsi Citra Bersifat Positif
Apabila mahasiswa regular FISIP
Universitas Lampung menunjukan atau
memperlihatkan sikap menolak atau
tidak membenarkan isu atau hal negatif
yang menimpa calon presiden atau
calon wakil presiden dalam pemilu
2014.

2. Persepsi Citra Bersifat Netral
Apabila mahasiswa regular FISIP
Universitas Lampung menunjukan atau
memperlihatkan sikap ragu-ragu
terhadap isu atau hal negatif yang
menimpa calon presiden atau calon
wakil presiden dalam pemilu 2014.

3. Persepsi Citra Bersifat Negatif
Apabila mahasiswa regular FISIP
Universitas Lampung menunjukan atau
memperlihatkan sikap mendukung atau
membenarkan isu atau hal negatif yang
menimpa calon presiden atau calon
wakil presiden dalam pemilu 2014.

E. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik

sumbernya, terbagi ke dalam :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menggali secara

langsung dari responden, yaitu mahasiswa regular FISIP Universitas

Lampung angkatan 2013 melalui kuisioner.
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2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data diperoleh dari sumber-sumber pendukung

lainnya yang dipergunakan untuk mendukung data primer. Data ini dapat

diperoleh melalui studi kepustakaan yang antara lain berasal dari buku-

buku, dan berita-berita mengenai isu tentang Capres dan Cawapres selama

pemilu 2014 di internet atau website.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2004:91) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya, sedangkan menurut Arikunto (2006:130) populasi

adalah keseluruhan objek penelitian. Berdasarkan kedua pernyataan

tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah ditentukan berdasarkan

karakteristik antara lain;

1. Mahasiswa reguler Fisip Universitas Lampung yang masih aktif.

2. Sudah terdaftar sebagai mahasiswa pada saat pemilu 2014.

3. Pemilih pemula (mahasiswa yang sudah dapat mengikuti pemilihan

umum dan baru sekali atau dua kali mengikuti pemilihan).

4. Mahasiswa yang berusia 17-21 tahun.

5. Mahasiswa dengan semua jurusan yaitu jurusan sosiologi, ilmu

pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu admistrasi Negara, ilmu

admistrasi bisnis, dan hubungan internasional.
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6. Mahasiswa yang ikut dalam organisasi berbasis pergerakan (aktivis)

dan mahasiswa yang tidak berorganisasi (non-aktivis).

Berdasarkan karakteristik diatas, maka populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh mahasiswa regular FISIP Universitas Lampung angkatan

2013 dikarenakan jurusan hubungan internasional baru terbentuk angkatan

pertama pada tahun 2013 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Tabel Populasi Penelitian

No Jurusan
Jumlah populasi per-

jurusan (orang)
1 Sosiologi 103

2 Ilmu Pemerintahan 121

3 Ilmu Komunikasi 107

4 Ilmu Adm. Negara 101

5 Ilmu Adm. Bisnis 99

6 Hubungan Internasional 62

Jumlah 593

Sumber: Data Kemahasiswaan FISIP Unila tahun 2014

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:117), sampel adalah bagian atau wakil

dari populasi yang akan diteliti. Adapun maksud dari pemilihan sampel

untuk menggeneralisasi sebagai representasi dari populasi. Apabila

subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah

subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%, atau lebih

tergantung setidaknya dari:



57

a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, dan biaya

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap objek karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data

c. Besar kecilnya resiko yang diambil oleh peneliti

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa

regular FISIP Unila angkatan 2013 berjumlah 593 orang. Mengingat

subjeknya yang terlalu banyak, yaitu 593 orang, maka peneliti mengambil

10% yaitu dibulatkan menjadi 60 orang subjek untuk dijadikan sampel

penelitian.

Populasi dalam penelitian ini bersifat heterogen dengan jumlah yang

berbeda-beda pada setiap kelompok, maka dari itu penulis akan

mengambil jumlah sampel dari masing-masing jurusan agar jumlah sampel

yang mewakili masing-masing jurusan dapat seimbang sesuai total

populasi pada setiap jurusan dengan rumus :

n = (populasi kelas / jumlah populasi keseluruhan) x jumlah sampel yang

ditentukan.
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Berikut jumlah sampel dalam tiap-tiap jurusan adalah :

Tabel 3.3 Tabel Sampel Penelitian

No Jurusan
Jumlah sampel per-

jurusan (orang)
1 Sosiologi 10 orang

2 Ilmu Pemerintahan 12 orang

3 Ilmu Komunikasi 12 orang

4 Ilmu Adm. Negara 10 orang

5 Ilmu Adm. Bisnis 10 orang

6 Hubungan Internasional 6 orang

Jumlah 60orang

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisioner

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:140), kuisioner adalah sejumlah

pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden

dalam arti laporan pribadinya. Kuisioner atau disebut juga angket

merupakan suatu alat pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan

secara tertulis yang ditujukan kepada subjek atau responden penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang

merupakan data sekunder berupa arsip-arsip berita dan informasi mengenai

isu-isu yang menerpa Capres dan Cawapres pada pemilu 2014 serta data

tertulis lainnya yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.



59

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data di peroleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data

akan diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

cara sebagai berikut:

1. Tahap Editing

Dalam tahapan ini kuisioner yang didapat diperiksa kembali apakah masih

terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, tidak tepat, atau

terdapat keterangan fiktif.

2. Tahap Koding

Tahapan ini adalah usaha mengklasifikasi jawaban yang didapat dari

mahasiswa reguler FISIP Unila angkatan 2013 menurut macamnya atau

jenis pertanyaan kuisioner dengan memberikan nomor pada setiap

kuisioner yang dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam mengolah

data pada proses selanjutnya.

3. Tahap Tabulasi

Pada tahapan ini hasil kuisioner dimasukkan kedalam table menurut

jawaban yang serupa, jawaban dikelompokkan agar lebih teratur dan

mudah dipahami.

4. Tahap Interpretasi

Tahap dari penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah

dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.
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I. Teknik Penentuan Skor

Penentuan skor dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang alternatif

jawabannya telah disediakan dengan menggunakan skala interval. Penulis

akan memberikan pertanyaan kepada responden yang terdiri dari 3 alternatif

pilihan jawaban yaitu a, b, dan c yang masing-masing diberi skor sebagai

berikut :

a. Untuk jawaban a diberi skor 3

b. Untuk jawaban b diberi skor 2

c. Untuk jawaban c diberi skor 1

(Suharsimi, 1998:85)

J. Teknik Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat

digunakan mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2010:172).

Pengujian validitas dilakukan dengan analisis faktor, dimana menurut

Sugiyono adalah dengan mengkorelasikan antar skor item instrument

dalam satu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi untuk menilai validitas instrumen

tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jika r ≤ 0,30 ; maka butir-butir pertanyaan dari kuesioner adalah valid.

b. Jika r≥ 0,30 ; maka butir-butir pertanyaan dari kuesioner adalah tidak

valid.
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Rumus Korelasi Pearson Product Moment :

r =
−[ − ( ) ][ − ( ) ]

Keterangan :

r = Koefisien korelasi product moment

X = Jumlah skor untuk indikator x

Y = Jumlah skor untuk indikator y

N = Banyaknya responden dari variabel x,y dari hasil kuesioner

XY = Jumlah perkalian item dengan total item

2. Uji Reliabilitas Kuesioner

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data

karena instrument tersebut sudah baik (Arikunto, 2006:154). Kuesioner

dikatakan reliable jika dapat memberikan hasil relative sama pada saat

dilakukan pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu

yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap.

Untuk menguji tingkat reliabilitas dapat menggunakan rumus Cronbach’s

Alpha yaitu :

r11 = ( ) − Σσ

Keterangan :

r11 = Nilai reliabilitas

k = Jumlah item pertanyaan
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Σσ = Jumlah variabel item

= Jumlah varians total

Apabila koefisien Cronbach Alpha (r11) ≥ 0,7 maka dapat dikatakan

instrument tersebut reliable (Johnson & Christensen, 2012)

K. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan diolah, maka langkah

selanjutnya adalah menganalisis data. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti

(2007:93), analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian

sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Data yang

terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam tabel tunggal untuk dihitung

frekuensinya dan presentasenya. Data yang telah selesai disusun dalam tabel

kemudian diinterpretasikan oleh penulis dalam bentuk kesimpulan-

kesimpulan yang mudah ditangkap oleh pembaca.

Adapun rumus yang untuk menentukan presentase adalah :

= × %
Keterangan :

P : Presentase jawaban

F : Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item

N : Jumlah responden

100 % : Bilangan tetap
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Dalam penelitian ini yang menggunakan rumus presentase adalah jawaban

dari kuisioner yang telah disebar, kemudian masing-masing jawaban di

analisis dengan rumus presentase yaitu banyaknya jawaban dibagi dengan

jumlah keseluruhan responden kemudian dikali dengan bilangan tetap yaitu

100 %.

Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara terpaan isu politik

terhadap citra capres dan cawapres, metode analisis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Regresi sederhana didasarkan

pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan

satu variabel dependen (Sugiyono, 2008:270).

Bentuk persamaannya :

Y = a + bX

Keterangan :

Y = Nilai variabel bebas yang diramalkan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi dari x

X = nilai variabel terikat yang diramalkan

Sedangkan untuk nilai konstanta a dan b menurut Sugiyono (2008:272)

dengan ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut :

= ( ) − ( )( )− ( )
b =

( )( )( )
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Keterangan :

X = Variabel Independen (Terpaan Isu Politik)

Y = Variabel Dependen (Citra Capres dan Cawapres)α = Konstanta/nilai Y jika X=0

b = Koefisien arah/nilai pertambahan/pengurangan variabel Y

n = Banyaknya sampel

L. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui tingkat signifikasi dari koefisien korelasi, maka penulis

menggunakan statistic Uji “t”. Menurut Sugiyono (2010:262), statistic

inferensial digunakan untuk menguji taraf signifikasi misalnya uji T pada

tabel T, Uji F pada tabel F.

Statistik ini menggunakan rumus Uji “t” :

= √ −√ +
Keterangan :

t = Nilai t yang dihitung

n = Jumlah anggota sampel

r = Koefisien korelasi

Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat keabsahan (dk = n-2)

Kaidah keputusan :  Jika thitung > ttabel berarti valid, dan sebaliknya

Jika thitung < ttabel berarti tidak valid
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Setelah diketahui standar error dari koefisien regresi dan harga T hit maka

signifikasi koefisien regresi dapat diketahui atas dasar kriteria sebagai

berikut:

Bila T hitung > T tabel dengan taraf signifikasi 5% maka koefisien regresi

signifikan, berarti hipotesis diterima.

Bila T hitung < T tabel dengan taraf signifikasi 5% maka koefisien regresi

tidak signifikan, berarti hipotesis ditolak.

Sampel penelitian ini berjumlah 60 orang dan dilihat pada tabel T, nilai T

tabel pada sampel 60 orang dengan taraf signifikan 5% bernilai 1,67.

Sementara itu kekuatan hubungan yang menunjukan derajat hubungan yaitu

korelasi (r) dapat dikategorikan sebagai berikut :

0,000 – 0,199 Hubungan sangat rendah

0,200 – 0,399 Hubungan rendah

0,400 – 0,599 Hubungan sedang/cukup

0,600 – 0,799 Hubungan Tinggi

0,800 – 1000 Hubungan sangat tinggi


