
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriktif dengan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2000:126), penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subyek atau obyek penelitian (masyarakat adat, lembaga, masyarakat 

umum dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

atau sebagaimana adanya. Pendekatan kuantitatif adalah penyajian analisis 

fenomena yang disusun dengan data kuantitatif serta membuat ketetapan 

pengukurannya menggunakan teknik analisis statistik. 

 

B. Definisi Konsep 

 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2001:121), definisi konsep 

adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan 

peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan 

definisi tersebut maka definisi konsep penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peran keluarga adalah adanya interaksi di dalam keluarga atau kerabat 

lainnya yang dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat kemiling dalam 

melaksanakan partisipasi politik 
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2. Peran teman sepermainan adalah adanya interaksi dan sosialisasi teman-

teman sepermainan di dalam lingkungan sosialnya, yang dapat menjadi 

pertimbangan bagi masyarakat kemiling dalam melaksanakan partisipasi 

politik. 

3. Orientasi kandidat dan program partai adalah adanya pertimbangan yang 

dilakukan masyarakat terhadap kandidat dan program-program yang 

ditawarkan oleh partai politik, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi 

masyarakat kemiling dalam melaksanakan partisipasi politik. 

4. Peran media adalah adanya berbagai pemberitaan dan informasi yang 

disampaikan oleh partai politik atau kandidat melalui media massa, 

sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat dapat menjadi 

pertimbangan bagi masyarakat kemiling dalam melaksanakan partisipasi 

politik. 

5. Identifikasi partai adalah proses pengenalan atau mengidentifikasi 

terhadap suatu partai politik tertentu, sehingga dapat menjadi 

pertimbangan bagi masyarakat kemiling dalam melaksanakan partisipasi 

politik. 

6. ketokohan adalah adanya pengetahuan terhadap tokoh-tokoh partai politik 

yang meliputi kepribadian, kepemimpinan dan track record (perjalanan 

karir politik), sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat 

kemiling dalam melaksanakan partisipasi politik. 
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C. Definisi Operasional 

 

Menurut Masri Singarimbuan dan Sofyan Effendi (1989: 46), definisi 

operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur, 

dengan membaca definisi operasional maka diketahui baik buruknya variabel 

tersebut. Berdasarkan definisi diatas, definisi operasional penelitian ini   

adalah : 

1. Peran Keluarga (X1) 

   Pilihan Politik seseorang tidak banyak dipengaruhi motivasi ideologis      

tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik 

lokal. Para pemilih mudah dipengaruhi kepentingan-kepentingan tertentu, 

terutama oleh orang terdekat seperti amggota keluarga, mulai dari orang 

tua hingga kerabat. 

2. Peran teman sepermainan (X2) 

Keberadaan teman sangat berpengaruh dalam diri seseorang, terutama bagi 

mereka yang pola pikirnya belum dewasa. Apa yang akan kita pakai, apa 

yang akan kita katakan dan apa yang akan kita lakukan seringnya 

berdasarkan referensi dari teman-teman kita. Terutama juga dalam 

pemilihan Walikota Bandar lampung 2010, adanya komunikasi dan 

masukan-masukan dari teman dapat mempengaruhipola pilih pemilih 

dalam menentukan pilihannya. 

3. Orientasi Kandidat dan program partai (X3) 

Kandidat secara faktual adalah bagian penting dari proses pelaksanaan 

Pilkada. Seperti digambarkan di atas, kualitas, kapasitas, integritas dan 

akuntabilitas kandidat yang tampil dalam pemilihan walikota akan sangat 
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mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya. Selain itu, secara 

rasional masyarakat juga menginginkan calon yang memiliki program-

program yang ditawarkan demi kesejahteraan rakyat dan bukan sekedar 

janji-janji belaka. Hal ini akan dapat menentukan pemilih secara rasional. 

4. Peran media (X4) 

Peran media sangat berpengaruh bagi pemilih untuk menentukan 

pilihannya. Program-program yang ditawarkan baik melalui media televisi 

maupun koran dapat dengan mudah diakses oleh pemilih. Dengan adanya 

iklan-iklan partai yang terus menerus dapat mempengaruhi serta 

memberikan gambaran bagi pemilih siapakah calon yang layak mereka 

pilih. 

5. Identifikasi partai (X5) 

Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau 

keterkaitan psikologis terhadap partai tertentu. Konkretnya, partai yang 

secara emosional dirasakan sangat dekat atau teridentifikasi dengannya 

merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor 

lain. 

6. Ketokohan (X6) 

Popularitas suatu partai dengan saat ini masih ditentukan oleh tokoh-

tokohnya yang berdiri kuat dibalik partai-partai yang bertarung dalam 

pemilihan. Seperti halnya dalam pemilihan Walikota Bandar lampung 

2010, masyarakat masih dominan memilih calon-calonnya tidak melihat 

dari partai atau kandidatnya, tetapi melihat tokoh-tokoh pemimimpin yang 

berdiri dibaliknya. 
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Variabel Y 

Partisipasi memilih masyarakat Kecamatan kemiling terhadap pemilihan 

Walikota Bandar Lampung 2010. 

 

D. Populasi 

 

Menurut Singarimbun dan Effendy (2001:108), populasi adalah jumlah 

keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Berdasarkan definisi 

tersebut, maka populasi adalah seluruh masyarakat Kecamatan Kemiling Kota 

Bandar Lampung yang telah memiliki hak pilih dan terdapat dalam DPT 

(Daftar Pemilih Tetap) dengan jumlah 45.217 orang.  

(sumber: KPUD [Komisi Pemilihan Umum Daerah] Kota Bandar Lampung Tahun 2010) 

 

E. Sampel 

 

Menurut Singarimbun dan Effendy  (2001:82), sampel adalah sebagai dari 

populasi yang memiliki sifat-sifat utama populasi dan dijadikan sebagai 

perwakilan atau representasi dalam penentuan sampel. Penentuan besarnya 

sampel dalam dihitung dengan menggunakan rumus Slovin berikut : 

n = 
12 d

N
 

  

Keterangan : 

 

n = Banyaknya unit sampel 

N= Banyaknya unit populasi 

d = Tingkat presisi (10%) 

1 = Bilangan Konstan (Sugiono, 2005) 
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Berdasarkan rumus di atas maka besarnya sampel adalah : 

n = 
12 d

N
 = 

1%)10(217.45

217.45
2 

 = 
117,452

217.45


 = 

17,453

217.45
 =  99,78 

 

Dari rumus yang digunakan diperoleh 99,78 sampel, jika dibulatkan maka 

sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang.  

 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan 

menggunakan teknik proportional area random sampling. Dimana sampel 

yang diambil di kecamatan sebanding dengan banyaknya sub-populasi di 

masing-masing kelurahan. Sedangkan untuk menentukan banyaknya sampel 

disetiap kelurahan maka digunakan rumus: 

 

Nh =  Ni  X n 

              N 

Keterangan: 

Nh   : banyaknya sampel yang dibutuhkan dari setiap kelompok 

n      : jumlah sampel yang mewakili populasi 

Ni    : banyaknya sub populasi dari setiap kelompok 

N     : jumlah populasi (Moh. Musa dan Titi Nurfitri, 1988:85) 

 

Berdasarkan rumus di atas maka didapat sampel dari setiap kelurahan adalah : 

Kelurahan Sumberrejo                  = 10.630 x 100 =  24 

                                                              45.217  

Kelurahan Langkapura                 = 8.343 x 100 =  19 

                                                             45.217 

Kelurahan Beringin Raya             = 11.869 x 100 =  26 

                                                              45.217  
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Kelurahan Kemiling Permai         = 9.183 x 100 =  20 

                                                             45.217 

Kelurahan Sumber Agung            = 1.984 x 100 =  4 

                                                               45.217 

Kelurahan Kedaung                      = 867 x 100 =  2 

                                                             45.217 

Kelurahan Pinang Jaya                 = 2.341 x 100  = 5 

                                                             45.217 

 

Dari hasil di atas, dapat diketahui jumlah sampel yang diambil dari setiap 

kelurahan. Dari Kelurahan Sumberrejo diambil sampel sebanyak 24, 

Langkapura sebanyak 19, Beringin Raya sebanyak 26, Kemiling Permai 

sebanyak 20, Sumber Agung sebanyak 4, Kedaung sebanyak 2, Pinang Jaya 

sebanyak 5, sehingga jumlah keseluruhan sampel sebanyak 100 orang  

 

Tabel 5. Jumlah Responden dalam Penelitian. 

No Kelurahan Jumlah Responden Persentase 

1 Sumberrejo 24 24% 

2 Langkapura 19 18 % 

3 Beringin Raya 26 30 % 

4 Kemiling Permai 20 19 % 

5 Sumber Agung 4 3 % 

6 Kedaung 2 1 % 

7 Pinang Jaya 5 5 % 

Sumber: Data diolah 2010 

 

Berdasarkan kriteria di atas diharapkan data yang didapatkan benar-benar data 

yang objektif langsung dari mereka yang ikut dalam pemilih Walikota Bandar 

Lampung dan mewakili di Kecamatan Kemiling sehingga dapat menjawab dan 
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menganalisis atas pertanyaan-pertanyaan mengenai pemilihan Walikota 

Bandar Lampung Tahun 2010. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 

1. Kuisioner, yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan atau angket tertulis 

dengan menyertakan alternatif jawaban pilihan ganda 

2. Dokumentasi, mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber atau 

referensi yang terkait dengan penulisan, seperti buku, majalah, atau 

literatur lainnya. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data 

diolah. Teknik pengolahan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Editing, data yang diperoleh di lapangan, diedit atau diperiksa untuk angka 

kebenarannya. Pemeriksaan tersebut didasarkan pada ukuran-ukuran yang 

ditetapkan sebelumnya. 

b. Koding, dilakukan untuk mempermudah pengolahan data yang telah 

masuk dan memberi kode-kode tertentu pada jawaban di daftar 

pertanyaan. 
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c. Tabulasi, yaitu mengelompokan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur 

secara sistematis, kemudian memasukan data-data ke dalam tabel agar 

dapat di baca dan di interpretasikan secara deskriptif analitik. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Untuk menganalisis data dalam penulisan ini dilakukan dengan memasukan 

data yang diperoleh dari lapangan yang telah diklasifikasikan terlebih dahulu 

dan kemudian dimasukkan ke dalam tabulasi dalam bentuk data kuantitatif, 

kemudian dijelaskan secara kualitatif, hal ini bertujuan untuk memberikan 

keterangan yang lebih jelas dan nyata tentang pengetahuan, sikap dan 

penilaian responden tentang faktor-faktor yang dipertanyakan dalam 

kuesioner. 

 

Sebuah Penelitian yang sifatnya kuantitatif, maka setiap jawaban pada 

kuisioner perlu diubah dalam bentuk angka-angka. Setiap item pertanyaan 

akan diberi lima alternatif jawaban yaitu (a), (b), (c), (d), (e) setiap jawaban 

yang diperoleh maka akan dikuantitatifkan. Untuk jawaban yang tersedia 

maka kategori jawaban diberi skor secara berjenjang dari yang tertinggi 

sampai terendah. Alternatif jawaban dalam penelitian ini terdiri dari 5 

alternatif yaitu: 

1. Untuk jawaban a diberi skor 5 

2. Untuk jawaban b diberi skor 4 

2. Untuk jawaban c diberi skor 3 

3. Untuk jawaban d diberi skor 2 

4. Untuk jawaban e diberi skor 1 
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Dengan penentuan batas interval sebagai berikut: 

I = NT - NR 

           K 

 

Keterangan: 

I     = intervensi nilai skor 

NT = Nilai tertinggi 

NR = Nilai terendah 

K   = Kategori jawaban 

(Sutrisno Hadi, 1986:45) 

 

 

Jadi interval setiap skalanya adalah 0,8 dengan perhitungan    I = 5 – 1 

                                                                                                            5 

 

Untuk mengetahui setiap tingkatan partisipasi pemilih berada pada tingkat 

sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah adalah sebagai berikut: 

4,7 – 5,5   merupakan kategori sangat tinggi 

3,8 – 4,6   merupakan kategori tinggi 

2,9 – 3,7   merupakan kategori sedang 

  2  – 2,8   merupakan kategori rendah 

  0 – 1,9    merupakan kategori sangat rendah 

 

Untuk menetukan rata-rata dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

       I =  ΣT 

        N 

 

Keterangan : 

 

I      =  Rata-rata nilai 

ΣT  =  Jumlah total nilai 

N     =  Jumlah responden 
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Dianalisis dengan menggunakan rumus persentase sebagai berikut: 

P =   F x 100% 

          N 
 

Keterangan: 

P = Prosentase  

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi 

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi 

(Soerjono Soekanto, 1986:268) 

 

 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan 

rumus Korelasi Product Moment, sebagai berikut : 

r = 
   

  




2222 )()(

)()(

YYNXXN

YXXYN
 

 

Keterangan : 

r : Nilai validitas 

XY : Hasil perkalian antara variabel X dan Y 

X : Hasil skor angket variable X 

Y : Hasil skor angket variabel Y 

X² : Hasil perkalian kuadrat dari hasil angket variabel X 

Y² : Hasil perkalian kuadrat dari hasil angket variabel Y 

N : Besarnya sampel 

(Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, 2001:137). 

 

Setelah hasil perhitungan per item pertanyaan dengan menggunakan rumus 

korelasi product mament diperoleh, maka angka korelasi yang diperoleh harus 
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dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai hitung 

korelasi product moment lebih kecil atau dibawah angka kritik tabel korelasi 

nilai r maka pertanyaan tersebut tidak valid. Jika nilai hitung korelasi product 

moment lebih besar atau di atas angka kritik tabel korelasi nilai r maka 

pertanyaan tersebut valid (Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, 2001:137). 

Untuk mencari reliabilitas keseluruhan item adalah dengan mengoreksi angka 

korelasi yang diperoleh menggunakan rumus Koefisien Alfa (CronBach)   

yaitu : 
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Keterangan : 
   = Nilai reliabilitas 

 k       = Jumlah item pertanyaan 

 Σσ²  = Nilai varians masing-masing item 

 Σσ² = Varians total 
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