
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Metode deskriptif yaitu metode yang mengkaji dan mendeskripsikan masalah 

dalam fenomena secara holistik, dengan memfokuskan pada prespektif orang 

setempat. Moh Nazir (1999: 53) mengartikan metode deskriptif sebagai suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari metode penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.  

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

yakni yang dilambangkan dengan simbol-simbol matematik atau angka-angka, 

dan bukan dinyatakan dalam bentuk-bentuk simbolik seperti pada kualitatif. 

Pedekatan kuantitatif menurut Burhan Bungin (2005:10) adalah sebuah 

penyajian analisis dari fenomena yang disusun dengan kata-kata kuantitatif 

serta membuat ketetapan pengukurannya dengan menggunakan metode 

statistik sebagai alat ukurnya. 
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B. Definisi Konseptual 

 

Definisi konseptual (Masri Singarimbun, 1995: 44) merupakan pembatasan 

pengertian tentang hal-hal yang perlu diamati. Sedangkan pengertian konsep 

itu sendiri adalah suatu pemikiran umum mengenai suatu masalah atau 

persoalan. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa definisi 

konseptual merupakan pembatasan terhadap variabel-variabel penelitian untuk 

menentukan indikator-indikator yang akan diteliti.  

 

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Motivasi Politik dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai dorongan 

yang terdapat pada diri sendiri agar melakukan suatu tindakan tertentu, 

dalam mencapai suatu kepuasan atau tujuan politik, yakni menggunakan 

hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung (Pilkada) 

2010. 

 

2. Pemilih Pemula yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga negara 

Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara yang sudah 

genap berusia 17 tahun dan atau lebih sudah/ pernah kawin yang 

mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena 

ketentuan Undang-Undang pemilu. Pemilih pemula lebih cenderung pada 

siswa (pelajar). 

 

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses pergantian kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang secara sah diakui hukum, serta 

momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan 
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kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan aspirasi/ keinginan 

rakyat. 

 

 

C. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional menurut Masri Singarimbun (1995: 46) adalah suatu 

informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur suatu variabel dan 

merupakan petunjuk pelaksanaan melakukan penelitian. Definisi operasional 

merupakan unsur penelitian yang memberikan pengertian tentang cara 

mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang 

menggambarkan perilaku gejala yang dapat diamati dan dapat diuji serta 

ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah motivasi siswa sebagai pemilih pemula dalam 

menggunakan hak pilihnya, berdasarkan indikator di bawah ini: 
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Tabel 2. Definisi Operasional 

 

N

O 

VARIABEL DIMENSI INDIKATOR SUB INDIKATOR 

1 Motivasi a. Motivasi 

Positif 

1) Kesadaran 

Politik 

a) Pengetahuan 

terhadap 

perkembangan 

politik. 

b) Minat terhadap 

politik. 

c) Perhatian terhadap 

politik. 

2) Kepercayaan 

Kepada 

Pemerintah 

a) Keyakinan pada 

pemerintah 

b) Mau bekerjasama 

dengan pemerintah 

 

b. Motivasi 

Negatif 

1) Identitas Partai 

Politik 
a) Ideologi partai 

b) Visi dan Misi 

partai 

c) Citra partai 
2) Penampilan 

Kandidat 

Peserta Pilkada 

a) Visi dan misi 

kandidat 

b) Kompetensi 

(pendidikan dan 

kepemimpinan) 

kandidat 

c) Moral kandidat 

d) Popularitas 

kandidat 

Sumber: Hasil Pengolahan Definisi Konseptual 2010. 

 

 

D. Jenis Data 

 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik 

sumbernya terbagi dalam: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menggali secara 

langsung dari responden yang merupakan hasil dari teknik pengumpulan 

data melalui kuesioner dan observasi. Data primer yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah: 
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a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

b) Undang-Undang no.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah 

 

2. Data Skunder 

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung 

selain lokasi penelitian, yang didapat dari literatur-literatur serta dokumen 

lain yang berkaitan dengan motivasi pemilih pemula dalam menggunakan 

hak pilihnya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2010. Data skunder yang 

dimaksud seperti: 

a) Surat Kabar 

b) Internet 

 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 

Populasi menurut Masri Singarimbun (1995: 152) adalah jumlah 

keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan 

menurut Sedarmayati (2002: 143) populasi adalah himpunan keseluruhan 

karakteristik dari objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

pelajar SMA YP Unila Kec. Tanjung Karang Pusat sebanyak 333 terdiri 

dari kelas XII IPA dan Kelas XII IPS, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3. Jumlah Populasi Penelitian 

NO SMA KELAS JUMLAH 

1. SMA YP UNILA XII IPA 161 

XII IPS 172 

Jumlah 333 
Sumber: Tata Usaha SMA YP UNILA Bandar Lampung Tahun 2010. 
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2. Sampel 

 

Sampel menurut Sedarmayati (2002: 143) adalah kelompok kecil yang 

diamati dan merupakan bagian dari populasi. Penelitian ini populasinya 

homogen (siswa), maka penelitian ini adalah penelitian sampel. 

Menentukan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin (Sedarmayati, 

2002: 143). 

                 N 
            n = 
                     1 + N e² 
 

di mana: 

1 = konstanta 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e² = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

                            yang dapat ditolerir 

 

Berdasarkan rumus Slovin di atas maka besar sampel pada penelitian ini 

adalah: 

Diketahui: 

1 = konstanta 

n = Ukuran sampel 

N = 333 

e² = 10% 

 

 

 



 35 

                333                       

 n =                                                                          

          1 + 333 (0,1)²                       

 

             333                   

 n  =                    

          1 +  3,33 

 

           333 

              n  =                  

                        4,33 

 

               n =  76,9  =  77 orang 

 

Berdasarkan rumus Slovin di atas di ketahui jumlah sampel pada 

penelitian ini ialah sebanyak 77 orang siswa/ siswi SMA YP Unila yang 

tersebar dalam kelas XII IPA dan kelas XII IPS. 

 

3. Sampling 

 

Salah satu cara pengambilan sampel yang representatif (Subagyo, 2006: 

68) adalah secara acak atau random. Pengambilan sampel secara acak 

berarti setiap individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama 

untuk dijadikan sampel. Sampel yang representatif, cara pengambilan 

sampel menggunakan proporsional random dengan cara diundi. 

Penghitungannya menggunakan rumus proporsi random sampling dengan 

cara diundi:  

          n      

n   =  —  x N  

          N        

 

Keterangan : 

n  = banyaknya sampel di setiap kelas 

n = banyaknya populasi di setiap kelas 
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N = banyaknya populasi  

N  = banyaknya sampel penelitian 

  

Berdasarkan rumus di atas maka sampel setiap kelas pada tiap SMA 

diperoleh: 

1) Kelas XII IPA 

Diketahui: 

n = 161           N = 333            N  = 77 

          161   

n  =             x 77 

          333 

n  =  37,2  =  37 orang 

 

2) Kelas XII IPS 

Diketahui: 

n = 172          N = 333            N  = 77 

          172 

n  =              x 77  

                      333 

            n  = 39,7  = 40 orang 

 

Tabel 4. Proporsi Sampel Penelitian 

NO SMA KELAS n n  

1. 
YP UNILA 

XII IPA 161 28 

XII IPS 172 30 

JUMLAH 333 77 
 Sumber: Hasil pengolahan data populasi Tahun 2010.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam rangka memperoleh berbagai informasi yang akurat untuk penelitian 

ini, maka teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah 

observasi, kuesioner dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi menurut Ronny Hanitijo (Joko Subagyo, 2006: 63) adalah 

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena 

sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudin dilakukan pengamatan. 

Observasi yang dilakukan oleh penulis ialah dengan datang langsung 

untuk mengamati dan mencatat perubahan fenomena sosial yang tumbuh 

dan berkembang di SMA YP Unila Kota Bandar Lampung berkenaan 

dengan motivasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada 

Pilkada. 

 

2. Kuesioner 

Keusioner ialah pertanyaan-pertanyaan yang tersusun secara kronologis 

dari yang umum mengarah pada yang khusus untuk diberikan pada 

responden. Kuesioner merupakan alat pengumpul data yang diajukan 

kepada responden dalam bentuk tertulis disampaikan oleh peneliti secara 

langsung. Hal ini dilakukan untuk menggali sumber-sumber informasi dari 

responden. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data 

tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Berupa arsip-arsip, 
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surat kabar, jurnal, majalah, serta data terrtulis lainnya yang berhubungan 

dan mendukung penelitian ini. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah proses pengumpulan data. 

Teknik pengolahan data menurut Burhan Bungin (2001: 182) ada tiga tahap 

yaitu: 

1. Editing  

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan. Proses editing dimulai dengan memberi 

identitas pada instrumen penelitian yang telah dijawab. Kemudian 

memeriksa satu per satu lembaran instrumen penelitian serta memeriksa 

poin-poin dan jawaban yang tersedia. Pemeriksaan ini bermanfaat bagi 

keabsahan dan kesempurnaan data yang telah diperoleh dan mengarah 

pada tingkat penelitian yang akurat. Data yang diedit oleh penulis ialah 

kuesioner-kuesioner yang telah penulis sebarkan dan dijawab oleh 

responden. 

 

Proses editing yang dilakukan mencangkup: 

a. Lengkapnya pengisian.  

b. Keterbacaan tulisan. 

c. Kejelasan makna jawaban. 

d. Kesesuaian jawaban. 

e. Relevansi jawaban. 

f. Keseragaman satuan data. 
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2. Pengkodean (Koding) 

Koding adalah memberikan identitas pada data yang telah diedit sehingga 

memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Pengkodean ini menggunakan 

dua cara, yaitu: 

a. Pengkodean Frekuensi 

Pengkodean frekuensi digunakan apabila jawaban pada poin tertentu 

memiliki bobot nilai. 

b. Pengkodean Lambang 

Pengkodean lambang digunakan pada poin yang tidak memiliki bobot 

nilai. 

 

3. Tabulasi 

Tabulasi adalah bagian dari pengolahan data. Maksud dari tabulasi adalah 

memasukkan data pada tabel-tabel tertentu.  

 

4. Interpretasi Data 

Proses memberikan penafsiran pada data yang didapat dari hasil tabulasi 

untuk mencari makna dengan menghubungkan data primer dan data 

skunder. 

 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data 

untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data yang telah diperoleh. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 



 40 

menghitung rata-rata motivasi menggunakan rumus persentase. Analisis 

terhadap hasil pengolahan data dilakukan dengan cara, sebagai berikut: 

 

1. Teknik Penentuan Skor 

 

Penentuan skor dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

alternatif jawabannya telah disediakan dengan menggunakan skala 

interval. Penelitian ini memberikan pertanyaan kepada responden terdiri 

dari tiga alternatif pilihan jawaban a, b, dan c. 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 

 

 

2. Teknik Penentuan Interval 

 

Selanjutnya untuk mengkategorikan total jawaban responden pada 

kuesioner penelitian, digunakan rumus (Subagyo, 2006: 139): 

         NT - NR 

I =  

              K 

Keterangan: 

I     = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah 

K   = Kategori jawaban 

 


