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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. PENDEKATAN PENELITIAN  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono 

(2013: 13), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, tehnik pengambilan biasanya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan korelasi yaitu menghubungkan sebab akibat yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat.  

 

 

B. TIPE PENELITIAN 

Melihat penelitian yang berjudul “Pengaruh Terpaan Berita Ketua 

Umum Golkar di Televisi Terhadap Elektabilitas Golkar Menjelang 

Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019” maka untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan berita tersebut di televisi, 

maka jenis penelitian ini menggunakan Deskriptif, yaitu mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang 

telah terkumpul. Dalam penelitian deskriptif ini bermaksud untuk 
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mendapatkan gambaran mengenai respon responden dengan mencari data 

sesuai skala pengukuran yang telah ditetapkan dan untuk menganalisis 

data tersebut akan dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik.  

 

C. DEFINISI KONSEPTUAL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

a. Definisi konseptual 

 Seperti yang penulis jelaskan bahwa skripsi ini berjudul 

Pengaruh Terpaan Berita Korupsi Ketua Umum Golkar Setya 

Novanto di Televisi Terhadap Elektabilitas Golkar Menjelang 

Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019, agar tidak 

menimbulkan kesalahan penafsiran atau pengertian maka penulis 

perlu memberikan batasan atas judul tersebut: 

1. Terpaan Berita Korupsi Ketua Umum Golkar Setya Novanto 

di Televisi 

Pengaruh tayangan  televisi terhadap sistem 

komunikasi tidak terlepas dari pengaruh terpaan terhadap 

aspek-aspek kehidupan pada umumnya. Sama halnya 

dengan terpaan berita Korupsi ditelevisi yang berpengaruh 

terhadap sikap, pandangan, presepsi, dan perasaan 

penonton. Media Exposure menurut Jalaluddin Rakhmat 

(2009:14) diartikan sebagai terpaan media, Menurut 
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Rakhmat, media exposure dapat dioperasionalkan sebagai 

frekuensi individu dalam menyaksikan televisi, film, 

membaca majalah atau surat kabar maupun mendengarkan 

radio. Selain itu, terpaan media dapat diukur melalui 

frekuensi, durasi, dan atensi dari individu. 

2. Elektabilitas Partai Golkar 

Menurut Sugiono (2008) Elektabilitas adalah 

ketertarikan seseorang dalam memilih atau dengan arti lain 

adalah tingkatan keterpilihan yang disesuaikan dengan 

kriteria pilihan. Daya pilih politik yang tinggi disebabkan 

oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

memilih. Menurut Bambang Cipto (1999) dalam Indra 

Ismawan (1999:23) proses pengambilan keputusan dalam 

memilih dapat diperkirakan diukur dengan tolak ukur 

tradisional yang meliputi tiga aspek yaitu: (a) identitas 

partai (b) isu-isu seputar partai, (c) citra partai (kepribadian, 

gaya hidup, dan performa partai). 

b. Definisi operasional 

Definisi operasional berfungsi untuk mengoperasionalkan 

variabel-variabel yang ada, sehingga variabel yang diperlukan 

menjadi jelas, maka variabel yang kemungkinan akan diteliti oleh 

peneliti adalah: 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel 

Penelitian 

Sub Variabel Indikator 

Variabel 

Bebas (X) 

Terpaan 

Berita 

Korupsi  

Ketua 

Umum 

Golkar 

Setya 

Novanto 

Ditelevisi 

X1: Frekuensi 

 Pernah Menonton 

 Seberapa Sering 

 Jumlah Pemberitaan 

 Pencarian Pemberitaan 

X2: Durasi (Intensitas) 

 Kedalaman Menonton 

 Berapa Kali 

 Berapa Lama 

X3: Atensi 

(Ketertarikan) 

 Tingkat Minat 

 Tingkat Perhatian 

 Tingkat Ketertarikan 

Variabel 

Terikat (Y) 

Elektabilitas 

Golkar 

Y1: Identifikasi Partai  Loyalitas  

Y2: Isu Seputar Partai  Perasaan 

  Y3: Citra Partai 

 Kesan  

 Kepercayaan 
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D. POPULASI DAN SAMPEL 

a) Populasi 

Populasi adalah sebuah objek penelitian yang menjadi pusat 

perhatian. Dam mengandung informasi yang ingin dicari. Populasi 

adalah unsur-unsur survey yang memiliki spesifikasi tertentu. 

Populasi digunakan untuk menentukan Populasi dalam penelitian 

ini adalah masyarakat Dusun Kecamatan Jetis, Kabupaten 

Mojokerto.  

Pada pemilu tahun 2014 Desa Canggu Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto. Pada pemilihan legeslatif pada kecamatan 

Jetis kabupaten Mojokerto. Golkar mendapatkan suara terbanyak 

sebesar 4.278 suara. Sedangkan di Desa Canggu, desa memiliki 

penduduk terbanyak sebesar 10.834 jiwa  dan jumlah pemilih 

terbanyak sebesar 7.411. Dengan banyaknya jumlah penduduk di 

desa canggu maka peneliti memilih untuk mengambil 1 RW untuk 

penelitian, yaitu di Perum Canggu Permai RW 3 RT 5,6,dan 7,  

dimana lokasi tersebut berdekatan dengan TPS, dimana masyarakat 

TPS lebih aktif berkontribusi dalam Pemilihan Umum, yaitu 

dengan jumlah penduduk sebanyak  330.  

Setalah melakukan prasurvey dengan memberikan sebuah 

angket kepada penduduk canggu permai RW 3 RT 5, 6, dan 7, 

maka diketahui berjumlah 223 orang yang masuk sesuai dengan 

kreteria sebagai berikut: 
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1) Mengetahui berita kasus ketua umum Golkar Setya 

Novanto 

2) Memiliki hak pilih dalam Pemilu 

3) Terdaftar sebagai pemilih di daerahnya 

 

b) Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap menjadi 

perwakilan dari populasi.menurut Sugiyono (2013: 91) sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Pada untuk mendapatkan sampel dengan menggunakan 

tehnik sampling yaitu Probability Sampling dengan secara acak 

yang disebut sebagai simple random sampling. Menurut sugiyono 

(2013:92) Probability Sampling adalah tehnik pengambilan 

sampelyang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. 

Dikarenakan banyaknya populasi yang berjumlah 223 

0rang, maka untuk mengetahui berapa sampel yang akan diteliti, 

peneliti menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut: 
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n = N/N(d)2 + 1 

Keterangan: 

n = sampel 

N = jumlah populasi 

d = nilai presisi (tingkat kesalahan dalam penelitian ini, peneliti 

memilih taraf signifikasi 10%) 

jadi bila dihitung dengan rumus tersebut menjadi: 

 

    n = 223/223 (0,1)2 +1 

    n = 69 

n = sampel 

N = 223 jiwa 

d = 10% 

Jadi sampel yang akan di teliti berjumlah 69 yang akan dijadikan 

sampel dengan memilih sampel secara acak. 

 

 

 

 

E. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

a) Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan diwilayah Desa canggu Kecamatan 

Jetis Kabupaten Mojokerto. Kecamatan jetis memiliki penduduk 
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terbanyak di kabupaten mojokerto dengan jumalh 16 desa. Pada 

pemilihan legeslatif pada kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto 

mendapatkan suara terbanyak sebesar 4.278 suara. Sedangkan di 

Desa Canggu, desa memiliki penduduk terbanyak pada kecamatan 

Jetis Kabupaten Mojokerto dan selain itu akses untuk mencari data 

mudah dan berada dilingkungan peneliti. 

 

b) Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2018 yaitu pada bulan Mei 2018, kurang lebih membutuhkan 

seminggu untuk melaksanakan penelitian hingga selesai. 

 

 

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Sebuah penelitian menggunakan alat pengukuranyang biasanya 

dinamakan isntrumen penelitian Menurut Sugiyono (2013:199) instrumen 

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan angket.  

Menurut Sugiyono (2013:148) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan 

pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Peneliti 

menggunakan kuesioner/angket sebagai tehnik pengumpulan data, dengan 
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cara menyebar kuesioner/angket yang terdapat pertanyaan dan pernyataan 

untuk dijawab kepada masyrakat yang ingin diteliti secara acak. Dengan 

jumlah responden yang sangat besar dan tersebar diwilayah yang luas 

maka dari itu peneliti menggunakan kuesioner/angket agar lebih efisien 

dan mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

diharapkan dari responden. Jenis kuesioner/angket yang diberikan kepada 

masyarakat yaitu kuesioner/angket tertutup, dengan menyediakan pilihan 

jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian.  

 

G. TEKNIK PENGUKURAN VARIABEL 

Untuk mendapatkan data kuantitatif, pengukuran ini dilakukan 

dengan menggunaka Sakala Likert, yaitu variabel-yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2013:107). Skala Likert digunakan 

untuk mengatur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang fenomena sosial yang terjadi. 

 Untuk jawabn instrumen yang menggunakan Skala Likert, 

memiliki gradasi dari sangat positif sampai negatif, begitu juga sebaliknya. 

Dalam penelitian ini pernyataan atau tertanyaan menggunakan kata-kata 

dan mempunyai nilai seperti: 

a) Sangat setuju     : 5 

b) Setuju     : 4 
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c) Cukup setuju    : 3 

d) Tidak setuju    : 2 

e) Sangat Tidak Setuju   : 1 

 

H. UJI INSTRUMEN 

a) Uji  Validitas 

Validitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip validitas yaitu 

kejituan (ketepatan alat ukur mengenai sasarannya) dan ketelitian 

(kemampuan alat ukur menunjukkan dengan cermat ukuran besar 

kecilnya gejala atau bagian gejala yang diukur). Instrument 

pegumpulan data disebut valid apabila terdapat kesamaan antara 

data terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadipada objek 

penelitian. 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelas Product 

Moment, sebagai berikut:  

 

 

Keterangan : 
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r  = Koefiisien korelasi 

x  = Item x 

y  = Item y 

n  = jumlah data yang digunakan 

 

Jika r hasil perhitungan positif, serta r hasil ≥ r tabel, maka variabel 

tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika r hasil perhitungan 

negatif, serta r hasil ≤ r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

b) Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas atas pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian tersebut, maka selanjutnya penelitian 

tersebut dilakukan uji reliabilita. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

mengetahui ketetapan suatu alat ukur dapat menunjukkan 

ketepatan, keakuratan, kestabilan dan konsistensi didalam 

mengukur gejala yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda. 

Menurut Sugiyono (2013:121) instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek 

yang sama akan menghasilkan data yang sama.  

Hasil pengukuran raliabilitas yang tinggi akan memberikan 

hasil yang terpercaya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih dengan terjadap gejala yang sama 
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dengan alat ukur yang sama. Maka uji reliabilitas ini menggunakan 

rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

r11 = Reliabilitas Instrumen 

k  = Banyaknya Soal 

∑α b
 2 = Jumlah varian butir 

Α1
2 = Varian Total 

Sumber: Arikunto (2013:239) 

 

Kreteria uji reliabilitas dengan rumus cronbach’s alpha  adalah 

apabila rhitung> rtabel maka alat ukur tersebut reliabel dan juga 

sebaliknya, jika rhitung<rtabel maka alat ukur tidak reliabel. 

 

 

I. TEKNIK ANALISIS DATA 

Untuk penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan maka analisis data sangat dibutuhkan. Dalam penelitian 

ini yang menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh terpaan berita terhadap elektabilitas partai Golkar pada 

Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, pengukuran variabel dengan menggunakan 
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skala likert. Berdasarkan jawaban responden akan diperoleh satu 

kecenderungan atas jawaban responden tersebut. Data hasil dari 

pengukuran variabel melalui angket/kuisiner selanjutnya akan dianalisis 

dengan menggunakan cara sebagai berikut:  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah “distribusi data yang normal 

atau mendekati normal, deteksi normalitas dilakukan dengan 

melihat grafik Probability Plot”(Ghozali, 2013:160). Dasar 

keputusan pembelian adalah sebagai berikut : 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi ini tidak memenuhi 

kaidah asumsi normalitas. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika variance berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian 
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ini menggunakan uji gletser, dengan kriteria apabilai nilai 

signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Sedangkan apabila nilai signifikansi ≤ 0,05, maka terjadi 

heterokedastisitas. (Ghozali, 2013:139).  

 

 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana  

Analisis regresi linier sederhana dalah lat yang digunakan untuk 

mengetahui arah hubungan independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) apakah positif atau negatif. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui 

pengaruh terpaan berita korupsi Ketua Umum Golkar terhadap 

elektabilitas partai Golkar menjelang Pilkada serentak tahun 2018 dan 

Pemilu tahun 2019. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

 

Y’ = a+bX 

Keterangan : 

Y’ : Nilai yang diprediksikan  

a  : Konstanta atau bilangan harga X=0 

b  : Koefisien Regresi 

X : Nilai variabel independen 
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Untuk dapat menemukan persamaan regresi, maka harus dihitung 

terlebih dahulu a dan b. Menurut sugiyono harga a dan b dihitung 

dengan rumus berikut (Sugiyono, 2013:188): 

a = 
(∑𝑋2)(∑𝑌)−(∑𝑋)(∑𝑋𝑌)

𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2
 

b= 
𝑛.∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

𝑛.∑𝑋2−(∑𝑋)2
 

keterangan:  

a : Konstanta (nilai Y pada saat nol) 

b : Koefisien regresi 

n : Ukuran sampel atau banyak data didalam sampel 

X : Nilai variabel independen 

Y ; Nilai variabel dependen 

 

3. Analisis Koefisien Determinasi 

Uji Determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh 

Variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, 

koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya variabel 

bebas yang diteliti yaitu terpaan berita korupsi Ketua Umum Golkar 

Setya Novanto (X) dengan variabel terikat yaitu elektabilitas Partai 

Golkar menjelang Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 

(Y). 

Dalam output SPSS, koefisien Determinasi terletak pada model 

summary san tertulis R Sequare. Nilai R Sequare dinyatakan baik jika 



58 
 

diatas 0,5, karena nilai R Sequare berkisar antara 0 sampai 1. Pada 

umumnya, sampael dengan data deret waktu (time series) memiliki R 

Sequare maupun Adjust R Sequare dikatakan cukup tinggi dengan 

nilai diatas 0,6 (Santoso, 1999:50). 

 

4. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikasi 0,05 (Ghozali, 

2013: 84). Rumus untuk uji T sebagai berikut: 

Thitung = 
𝑏

𝑠𝑏
 

Keterangan: 

b  = Paramenter Estimasi 

sb = Standart error 

 

Untuk menentukan uji hipotesis, maka ada ketentuan yang perlu 

diperhatikan, seperti dibawah ini: 

H0:β1 =0 : Artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata secara 

parsial antara variable terpaan berita korupsi Ketua 

Umum Golkar Setya Novanto di televisi terhadap 

elektabilitas Partai Golkar. 

Ha:β1≠0 : Artinya bahwa ada pengaruh nyata secara parsial 

antara variabel terpaan berita korupsi Ketua Umum 
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Golkar Setya Novanto di televisi terhadap 

elektabilitas Partai Golkar. 

Dijelaskan kriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Apabila probabilitas < 0,05 atau thitung > ttabel maka Ho ditolak

dan Ha diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel

independen terhadap variabel dependen.

2) Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau thitung ≤ ttabel Ho diterima dan

Ha ditolak, artinya ada pengaruh yang tidak nyata antara variabel

independen terhadap variabel dependen.




