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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengaruh Digital Campaign terhadap 

Partisipasi Publik” (studi pada komunitas Earth Hour Malang dan 

followers akun @earthhourmalang) merupakan jenis penelitian kuantitatif 

.Menurut Sugiyono (2011:7) metode penetitian kuantitatif atau bisa 

disebut positivistik, metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian 

beripa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik.  

 

3.2 Tipe Penelitian 

Menurut Machmud (2016:137) tipe penelitian asosiatif ini adalah 

penelitian yang mencari hubungan antara dua variable atau lebih. Terdapat 

tiga bentuk hubungan pada tipe penelitian asosiatif yakni hubungan 

simetris, hubungan kausal dan hubungan interaktif. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tipe penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan 

kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi 

disini ada variabel independen (sebagai variable yang mempengaruhi / 

sebab) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi / akibat). 
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitain adalah tempat dimana seorang peneliti 

mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti guna menyelesaikan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Malang karena objek yang 

diteliti berada di Kota Malang. Untuk mendapatkan sumber data sekunder 

yaitu berupa wawancara, lokasi penelitian masih bersifat tentative karena 

menyesuaikan tempat Earth Hour Malang menyelenggarakan program 

kerja atau aksi. 

  

3.3.2 Waktu Penelitian 

Dalam pengambilan data primer, kuisioner disebarkan setelah dua 

minggu pasca seminar proposal dan waktu penggalian data sekunder akan 

dilakukan seminggu pasca seminar proposal. 

 

3.4 Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiono (2011:80) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang dapat dipelajari dan dan ditarik kesimpulan.  

Selain itu menurut Hamidi (2010:126) populasi adalah keseluruhan satuan 

analisis (unit of analysis) yang hendak diteliti. Dari kedua diefinisi 

menurut para ahli diatas. Dapat ditarik pengetian bahwa populasi adalah 

seluruh sumber data dalam penelitian yang memiliki jumlah banyak dan 
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luas. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh julah 

followers dari akun Earth Hour Malang (@earthhourmalang) yang 

berjumlah 2088 followers. 

Sedangkan sample menurut Sugiyono (2011:81) adalah sebagian 

dari populasi. Sample ditentukan oleh peneliti berdasarkan jumlah 

populasi. Seorang peneliti tidak mungkin mengambil semua populasi 

untuk dipelajari sebagai bahan penelitiannya. Oleh karena itu peneliti 

dapat menggunakan teknik sampling yang diambil dari sebagian jumlah 

populasi. Apa yang diambil dari sampling tersebut kesimpulannya dapat 

digunakan. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah  

Accidental Sampling. Teknik Accidental Sampling menurut Kriyantono 

(2006:156) adalah teknik dengan cara mengambil anggota sampel dari 

populasi secara kebetulan. Peneliti mengambil teknik Accidental Sampling 

ini karena populasi dari subjek penelitian bersifat homogen. Dalam 

menentukan jumlah sampel untuk mendapatkan hasil penelitian ini 

menggunakan rumus Slovin dengan error tolerance 0,1 

  
 

       
 

    

   N :    Jumlah Populasi 

n :    Jumlah Sampel 

e : Presentase kesalahan yang ditolerir dalam 

pengambilan sampel, pada kasus ini menggunakan e = (0,1) 
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Dari rumus Slovin dalam penentuan sampel diatas, terdapat 95 sampel atau 

koresponden dari angket yang akan peneliti sebar nanti. 

 

3.5 Sumber Data 

Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

dilakukan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh 

oleh peneliti yang di dapatkan langsung melalui subjek penelitian. 

Sumber data primer yang didapatkan oleh penelitian ini didapatkan 

dari penyebaran angket atau kuisioner kepada responden secara 

online. 

b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan tidak 

langsung oleh peneliti, dapat berupa dokumentasi atau informasi 

melalui orang lain. Dalam penelitian ini sumber data sekunder 

menggunakan pengumpulan data atau dokumantasi mengenai 

kampanye – kampanye atau aksi yang dilakukan oleh Earth Hour 

Malang. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana peneliti mendapatkan 

data untuk menyimpulkan suatu penelitian. Untuk mendapatkan data 

penelitian, peneliti kali ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa  

a. Angket / Kuisioner  

Dalam mendapatkan data penelitian , peneliti menyebarkan 

angket kepada followers akun Instagram Earth Hour 

Malang. Responden yang merupakan followers akun 

@earthhourmalang dapat mengisi kuisioner melalui online. 

b. Dokumentasi 

Peneliti melakukan dokumentasi berupa catatan atau 

peristiwa yang tercatat atau terdokumentasi yang telah 

berlalu. Dalam pengumpulan data yang berupa 

dokumentasi ini peneliti mengumpulkan gambar – gambar 

atau postingan kampanye di instagram maupun tags foto 

yang terhubung dalam akun instagram Earth Hour Malang 

(@eaarthhourmalang). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan hal terpenting dalam penelitian karena 

data berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Selain itu dengan 

analisis data juga dapat menentukan baik buruknya kualitas penelitian. 

Menurut Maelong (2000) dalam Kriyantono (2006:163) mendefinisikan 
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analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengerutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan ukuran uraian dasar sehingga ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya.  Dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut.  

 

 3.7.1 Uji Linieritas 

Linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel terikat 

dengan variabel bebas bersifat linier (garis lurus) dalam range 

variabel tertentu. Uji linieritas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan bantuan software SPSS V.20.0 for Windows  

 

 3.7.2 Analisis Ragresi Linier Sederhana 

Regresi Linear Sederhana menurut Kriyantono (2006:180)  adalah 

regresi yang memiliki satu variabel independen (X) dan satu 

variabel dependen (Y). 

Analisis Regresi Sederhana ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang dipengaruhi 

disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi 

disebut variabel independen. 

Model persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :  

 

 

Y = Variabel dependen (Digital Campaign) 

Y = a + bX  
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x = Variabel independen (Partisipasi Publik) 

a = Bilangan Konstanta regresi untuk x = 0 (nilai y pada saat x nol) 

b = Koefisien arah regresi yang menunjukkan angka peningkatan 

atau penurunan variabel Y bila bertambah atau berkurang. 

Berdasarkan persamaan di atas, maka nilai a dan b dapat diketahui 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Untuk mengetahui besarnya nilai a  

  
                   

            
 

 

  Untuk mengetahui besarnya nilai b 

  
               

            
 

dimana n adalah jumlah sampel 

    (sumber : Sugiyono,2011) 

 

Setelah melakukan perhitungan dan telah diketahui nilai a dan b, 

kemudian nilai tersebut dimasukkan kedalam persamaan regresi 

sederhana untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel 

Y berdasarkan nilai variabel X yang diketahui.  
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3.7.2.1 Koofisien Determinasi 

Setelah melakukan Penghitungan analisis regresi 

sederhana akan didapatkan koofisien determinasi. 

Koofisien determinasi ini adalah kemampuan variable X 

(variable independen) mempengaruhi variable Y (variable 

dependen). Semakin besar koofisien determinasi 

menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. 

 

3.8 Skala Pengukuran 

Menurut Kriyantono (2006:131) Skala pengukuran adalah upaya 

pemberian tanda angka atau bilangan pada suatu objek atau 

peristiwa dengan aturan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti 

mengukur dengan skala likert. Menurut kriyantono (2006:134) 

skala likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang 

sesuatu objek sikap. Setiap pertanyaan atau pernyataan 

diungkapkaan melalui kata – kata sebagai berikut : 

 SS : Sangat Setuju : memiliki skor 4   

 S : Setuju  : memiliki skor 3 

 TS : Tidak Setuju  : memiliki skor 2 

 STS : Sangat Tidak Setuju  : memiliki skor 1 

3.8.1 Meningkatkan Skala Pengukuran dari Ordinal ke Interval 

Data mentah yang diperoleh dari kuisioner/survey harus diolah 

untuk memenuhi syarat pengujian analisis regresi. Skala yang digunakan 
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dalam kuisioner merupakan Skala Likert yang mana data tersebut 

merupakan data ordinal. Untuk memenuhi syarat pengujian regresi data 

harus bersifat interval. Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah 

data ordinal sehingga data tersebut harus dirubah menjadi interval dengan 

menggunakan Method Successive Interval (MSI)  

1. Menghitung frekuensi  

2. Menghitung proporsi (P) 

3. Menghitung proporsi kumulatif (PK) 

4. Menghitung nilai z  

5. Menghitung nilai densitas fungsi (z) 

6.  Menghitung scale value  

7.  Menghitung penskalaan 

 

3.8.2  Uji Asumsi Klasik 

Sebagai syarat untuk memenuhi syarat pada teknik analisis regresi 

linier sederhana maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian 

ini dilakukan untuk menghilangkan masalah-masalah yang biasa muncul 

pada analisis regresi yakni dengan uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

3.8.3   Asumsi Normalitas 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 
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2011: 69). Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak, dapat dilihat melalui pengujian Kolmogorov-Smirnov. Residual 

dinyatakan normal apabila nilai jika Khitung < Ktabel  , atau nilai Sig. > dari 

level of significant (α=5%) (Suliyanto, 2011: 75). 

 

3.8.4  Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

  Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi 

yang tidak sama (konstan) (Suliyanto, 2011: 95). Asumsi 

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki 

ragam yang homogen (konstan) atau tidak. Pengujian asumsi 

heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. 

Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui scatter plot. 

Residual dikatakan memiliki ragam yang homogen apabila titik-titik 

residual pada scatter plot menyebar secara acak. 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

 3.9.1 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusanmasalah 

penelitian ini dinyatakan dalam bentuk kalimat. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada 

teori – teori yang relevan, belum berdarsarkan fakta – fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini 
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menggunakan jenis hipotesis asosiatif, yang merupakan sebuah 

jawaban sementara dari rumusan masalah yang menanyakan 

adanya hubungan sebab akibat. Hopotesis yang dapat ditarik dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Ho: Kampamye digital memengaruhi partisipasi publik / terdapat 

hubungan positif antara kampanye digital Earth Hour Malang 

dengan pasrtisipasi publik 

Hi: Kampamye digital tidak memengaruhi partisipasi publik / tidak 

terdapat hubungan positif antara kampanye digital Earth Hour 

Malang dengan pasrtisipasi publik 

 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada tidaknya 

hubungan positif dari Pengaruh Digital Campaign (variabel X) 

dengan Partisipasi Publik /Audiens (Variabel Y). Untuk menguji 

hipotesis tersebut maka data yang diperoleh di analisis dengan uji 

“f” dan uji “t” 

 

 3.9.2 Uji “F” 

Uji “F” dalam regresi linier sederhana digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel Pengaruh Digital Campaign 

berpengaruh terhadap partisipasi publik/audiens dengan rumus  
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Rumusan hipotesis hasil dari uji “F” adalah sebagai berikut  

Apabil β = 0 maka H0 ditolak, itu berarti Digital Campaign 

berpengaruh terhadap Partisipasi Publik/Audience.  

Apabila β ≥ 0 maka H0 Diterima, itu berarti Digital Campaign tidak 

berpengaruh terhadap Partisipasi Publik/Audience. 

3.9.3 Uji “T” 

Selain uji F diperlukan juga untuk melakukan uji “t” yang 

`digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variable 

bebas terhadap variable terikat. Rumus yang dihunakan uji “t” ini adalah 

sebagai berikut 

  
  

 

Rumusan Hipotesis dari uji “t” ini adalah sebagai berikut 

Apabil β = 0 maka H0 ditolak, itu berarti Digital Campaign berpengaruh 

terhadap Partisipasi Publik/Audience.  

Apabila β ≥ 0 maka H0 Diterima, itu berarti Digital Campaign tidak 

berpengaruh terhadap Partisipasi Publik/Audience. 
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3.10 Uji Instrumen Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, khususnya penelitian kuantitatif sangat 

membutuhkan instrument penelitian agar suatu penelitian tersebut 

dianggap baik, menurut Kriyantono (2006:138) menyebutkan bahwa 

instrument pengumpulan data adalah alat bantu dalam mengumpulkan atau 

mengukur data. Agar data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Terdapat dua jenis uji instrument data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini. Diantaranya adalah : 

1. Uji Validitas. 

Validitas digunakan untuk menyatakan sejauh mana instrument 

(kuisioner) akan mengukur apakah sudah sesuai atau tidak. 

(Kriyantonoo:2006:139) . Penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi Product Moment dengan rumus sebagai berikut : 

    
             

√                        
 

 

rxy : Koefisien Korelasi antara x dan y 

N : Jumlah Subjek 

X : Skor item 

Y : Skor total 

∑x : Jumlah skor item 

∑y : Jumlah skor total 

∑x2: Jumlah kuadrat skor item 



53 
 

∑y2: Jumlah kuadrat skor total 

 Setelah itu hasil dari korelasi skor x dan y akan 

dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikasi 5% (0,5), 

validitas instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur 

tinggi rendahnya data yang diperoleh serta tidak menyimpang 

dari gambar variabelnya.  

r hitung > r tabel = dinyatakan valid. 

r hitung < r tabel = dinyatakan tidak valid. 

Dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan uji coba 

angket kepada 30 orang responden. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui valid atau tidaknya pertanyaan yang akan diajukan 

kepada responden. Barikut ini adalah hasil dari perhitungan 

dari uji validitas (Hasil perhitungan lebih lengkap dapat dilihat 

di lampiran 2) 

Tabel 3.1 

Ringkasan Hasil Validitas 
Variabel Koefisien Validitas  r tabel Keterangan 

 
Kampanye Lingkungan Digital 

0.918 0.361 Valid 

0.794 0.361 Valid 

0.900 0.361 Valid 

0.869 0.361 Valid 

0.959 0.361 Valid 

0.712 0.361 Valid 

0.893 0.361 Valid 
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Partisipasi Publik 

0.833 
0.361 Valid 

0.754 
0.361 Valid 

0.854 
0.361 Valid 

0.869 
0.361 Valid 

0.697 
0.361 Valid 

0.843 
0.361 Valid 

0.799 
0.361 Valid 

0.738 
0.361 Valid 

0.687 
0.361 Valid 

0.653 
0.361 Valid 

0.737 
0.361 Valid 

0.669 
0.361 Valid 

0.665 
0.361 Valid 

0.715 
0.361 Valid 

0.809 
0.361 Valid 

0.767 
0.361 Valid 

0.697 
0.361 Valid 

0.681 
0.361 Valid 

0.723 
0.361 Valid 

0.509 
0.361 Valid 

0.578 
0.361 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 3.1 ringkasan hasil pengujian validitas instrumen 

penelitian diketahui bahwa semua nilai koefisien korelasi item dengan skor total 

rhitung > nilai rtabel (untuk nilai rtabel dapat dilihat pada lampiran 8, dengan N = 30).  
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Dengan demikian item pertanyaan pada variabel Kampanye Lingkungan Digital 

dan Partisipasi Publik  dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel tersebut, 

sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Machmud (2016:155) realibilitas digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran konsisten apabila 

digunakan berulangkali. Peneliti menggunakan rumus Formula 

Alpha Cronbach untuk melakukan uji realibilitas dengan 

formula sebagai berikut : 

   
 

   
(  

    

  
) 

    

   Keterangan : 

   r : Koefisien reliabilitas 

   k : Jumlah butir pertanyaan 

   si2 : Varian butir pertanyaan (soal) 

   s2 : Jumlah varian skor 

Dengan kriteria pengukuran reliabilitas jika alpha atau r hitung 

sebagai berikut : 

 0,8-1,0   : Reliabilitas baik 

 0,6-0,799  : Reabilitas diterima 

 Kurang dari 0,6 : Reliabilitas kurang baik 
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Adapun ringkasan hasil pengujian reliabilitas sebagaimana tabel 

berikut ini (hasil perhitungan lengkap dapat dilihat di lampiran 2) 

Tabel 3.2 

Ringkasan Hasil Reliabilitas 

Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 
Kampanye Lingkungan Digital (X) 0.924 Reliabel 

Partisipasi Publik (Y) 0.912 Reliabel 
  Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 3.2 ringkasan hasil pengujian reliabilitas 

instrumen penelitian diketahui bahwa semua nilai Cronbach’s Alpha > 0.6. 

Dengan demikian item pertanyaan/angket pada variabel X dan variabel Y 

dapat dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel tersebut, 

sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian 

ini 

 

 

 

 

 

 

 

 


