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III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data  yang akurat

serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian merupakan suatu

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan

secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan

metode tertentu, sistematis artinya berdasar suatu sistem, dan konsisten berarti

tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

A. Tipe Penelitian

Metode yang peneliti gunakan adalah metode analisis data kuantitatif statistik

deskriptif. Analisis data kuantitatif statistik deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi

semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan,

menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan

kesimpulan (Sugiyono,2003:89).
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B. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi

Dalam melakukan penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan

penelitian lebih lanjut dan mendalam pada Desa Marga Agung Kecamatan

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Waktu

Penelitian akan dilakukan setelah proposal disetujui. Setelah disetujui oleh

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan melakukan riset, dan memperoleh

arahan dari dosen pembimbing maka peneliti akan segera memulai

penelitian lebih lanjut pada tahun 2015 ini.

C. Definisi Konseptual

Electrolaral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau

tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini

adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi

sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam

kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk

mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan

suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara,

menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional dan

berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk

melakukan observasi atau pengamatan secara cermat terhadap suatu objek atau
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fenomena. Dimana variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau

berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian (Abdullah,

2003:79).

Penyusunan definisi operasional variabel perlu dilakukan karena akan

menunjukkan alat pengambilan data mana yang cocok digunakan

(Notoatmodjo, 2002:42). Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri,

sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapat atau satuan penelitian tentang

suatu konsep pengertian.

Tabel 5. Definisi Operasional

Dimensi Indikator Skala Alat Ukur Hasil Ukur

Electrolaral

activity

a. Menilai calon-
calon yang
diajukan

b. Mengajak
seseorang
menjadi
sukarelawan

c. Memberikan
suara

d. Menjadi tim
sukses secara
resmi

e. Ikut aktif
berkampanye

f. Menjadi
penyelenggara
Pilkada

g. Menjadi
pengawas/
pemantau
Pilkada

h. Menjadi saksi
perhitungan
suara

Sumber: Mas’oed
dan MacAndrews
(2000:225)

Ordinal Kuisioner 1. Tinggi,
bila skor >
mean

2. Sedang,
bila skor =
mean

3. Rendah,
bila skor <
mean



49

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2003:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini

adalah masyarakat. Daftar Pemilih Tetap masyarakat Marga Agung

berjumlah 1.974 orang (Data daftar pemilih tetap pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Lampung Kecamatan Jati Agung Desa Marga Agung,

2014 dari KPPS untuk KPUD Lampung Selatan).

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili

populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu

penelitian. Menurut Sugiyono (2010:91) teknik sampling adalah

merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang

akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang

digunakan. Menurut Sugiyono (2010:91) samplling (sampel) didefinisikan

sebagai “pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi

sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud”.

Besarnya sampel akan diambil dari jumlah populasi dengan rumus yang

akan diajukan oleh Slovin (1960 dalam Sevilla,1994), yaitu :

N
n    =

1 + Ne²
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di mana:

n   = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Dalam hal ini,  e

yang diambil adalah  10%.

Jumlah keseluruhan populasi diatas apabila dimasukkan kedalam rumus

akan menghasilkan jumlah sampel keseluruhan sebagai berikut:

1974
n    =

1 + 1974 (0,10)²

1974
n    =

1 + 1974

1974
n =

20,74

n    = 95,1783992

n    = 95 orang (dibulatkan)

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan mengundi tabel

angka acak (random). Cara ini dipilih karena selain meringankan beban

pekerjaan, juga memberikan jaminan yang jauh lebih besar, bahwa setiap

kelompok mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Penentuan

sampel penelitian dilakukan dengan melihat daftar pemilih tetap pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kecamatan Jati Agung Desa Marga
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Agung tahun 2014, kemudian peneliti memilih secara acak responden yang

akan dipilih sesuai dengan kriteria, hingga mencapai jumlah 95 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Angket

Angket atau yang sering disebut dengan metode kuesioner yang

merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara

sistematis dengan cara menyebar daftar pertanyaan kepada responden.

2. Observasi

Pengamatan dilakukan terhadap Data daftar pemilih tetap pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kecamatan Jati Agung Desa

Marga Agung tahun 2014.

3. Dokumentasi

Merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Cara ini dilakukan

dengan cara mempelajari dan mengutip dari buku, internet dan sumber

lainnya yang diperlukan oleh peneliti. Dokumentasi yang dilakukan

peneliti adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan masyarakat menjelang

pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2015

G. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data

dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data secara umum



52

dilaksanakan melalui tahap memeriksa (Editing), proses pemberian identitas

(coding) dan proses pembeberan (tabulating).

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai

menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena

kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi

harapan peneliti. Diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih,

berlebihan atau terlupakan, oleh karena itu, keadaan tersebut harus

diperbaiki melalui proses editing ini. Proses ini dilakukan dengan cara

memeriksa kembali data yang telah diperoleh dan menghilangkan

jawaban-jawaban ganda yang diberikan oleh responden.

2. Pengkodeaan

Setelah selesai tahap editing dilakukan, kegiatan berikutnya adalah

mengklasifikasikan data-data tersebut melalui tahap koding. Maksudnya

bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki

arti tertentu pada saat dianalisis. Pengkodean frekuensi digunakan apabila

jawaban pada poin tertentu memiliki bobot atau arti frekuensi tertentu.

Sedangkan pengkodean lambang digunakan pada poin yang tidak memiliki

bobot tertentu. Pengkodean diberikan pada masing-masing hasil ukur yaitu

kode 1: tinggi (skor 47-60), kode 2: sedang (skor 31-46) dan kode 3:

rendah (skor 15-30).

3. Tabulasi (Proses pembeberan)

Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data, maksud tabulasi

adalah memasukkan data-data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur
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amgka-angka serta menghitumg hasil data penelitian. Ada dua jenis tabel

yang biasa dalam penelitian sosial, yaitu tabel data dan tabel kerja. Tabel

data adalah tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga

memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data.

Sedangkan tabel kerja adalah tabel yang dipakai untuk menganalisis data

yang tertuang dalam tabel data.

H. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas Data

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrumen akan

mengukur apa yang ingin diukur. Apakah benar, alat ukur kita itu dapat

dapat mengukur sifat objek yang kita teliti atau mengukur sifat yang lain.

(Rachmad,2006) Validitas  yang dalam penelitian ini terletak pada

ketepatan pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan dalam kuesioner

sebagai kunci utama (instrumen penting) dalam pengambilan data

penelitian ini. Dalam hal ini validitas yang dipakai adalah validitas

eksternal, dimana penulis mencoba untuk membandingkan antara kriteria

yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang  terjadi di

lapangan.

2. Reliabilitas Data

Sebenarnya realibilitas dapat diartikan memilki sifat dapat dipercaya.

Suatu alat ukur memilki realibilitas bila hasil pengukurannya relatif

konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali oleh peneliti

yang sama atau peneliti lainnya. Dalam penelitian ini instrumen utama



54

yang digunakan adalah kuesioner terbuka yang memuat pertanyaan-

pertanyaan penting untuk mengetahui data yang diperlukan dalam

penelitian ini. Selain itu cara  lainnya adalah melalui wawancara

(penggunaan sumber primer), yaitu orang-orang yang menurut penulis

penting untuk diambil datanya dalam penelitian ini.

I. Analisis Data

Setelah data diolah, maka langkah selanjutnya data tersebut dianalisis.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk-bentuk

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan lebih lanjut (Singarimbun,

1987:63).

Data yang diperoleh akan dianalisis secara yang diperoleh akan dianalisis

secara inferensial, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran

tentang fenomena atau variabel penelitian yaitu partisipasi politik. Menurut

Nazir (1988:88) mengartikan bahwa analisis data sebagai pengelompokkan,

membuat sutu ukuran, memanipulsi, serta mengangkat data, sehinga mudah

untuk dibaca. Data yang diperoleh dari wawancara dan angket akan diolah dan

dianalisis secara kuntitatif melalui proses reduksi dan intrprestasi. Kemudian

data tersebut dikumpulkan dalam bentuk transaksi untuk kemudian dilakukan

pengelompokkan dan pengkategorian.

Statistik inferensial dan uji beda rata-rata (uji t) di sini lebih menekankan

untuk memperoleh informasi mengenai tingkat partisipasi masyarakat Desa

Marga Agung pada pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Lampung

Selatan pada tahun 2015.


