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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. PendekatanPenelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu 

variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variable lainnya(Sugiyono, 2012:53). Dengan jenis penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa tentang integritas politisi dalam 

tayangan Mata Najwa di Metro TV.  

Penelitian ini menggunakan pendekatankuantitatif yang digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesa yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:14). 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu 

PemerintahanFISIP UMM angkatan 2013.Dipilihnya angkatan 2013 dengan 

alasan angkatan tersebut merupakan mahasiswa semester akhir yang telah 

menempuh berbagai mata kuliah terkait ilmu politik dan pemerintahan, namun 

belum menempuh skripsi sehingga memiliki kemampuan untuk mempersepsi 

integritas politisi dan membantu kemudahan pengumpulan data karena masih ada 
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kuliah dan belum menempuh skripsi. Berdasarkan keterangan dari pihak FISIP 

UMM bahwa jumlah mahasiswa angkatan 2013 Jurusan Ilmu Pemerintahan 

sebanyak 143 orang. 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi tersebut yang 

masih aktif kuliah, pernah menonton tayangan”Mata Najwa” di Metro TV, dan 

bersedia menjadi responden. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut 

Arikunto (2010:112), jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil 

semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% 

atau 20-25% atau lebih.Oleh karena jumlah populasi mahasiswa angkatan 2013 

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM sebanyak 143 orang lebih dari 100 maka 

diambil sampel sebanyak 25% dari jumlah populasi tersebut, yakni sebanyak 36 

orang (25% x 143 orang) mahasiswa angkatan 2013 Jurusan Ilmu Pemerintahan 

FISIP UMM. 

Teknik pengambilan sampel di lapangan menggunakan random sampling 

dengan teknik simple random sampling. Menurut Sugiyono (2012:11877) simple 

randomsampling adalah dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan stara 

yang ada dalam populasi itu. Adapun cara yang digunakan dalam pengambilan 

sampel secara simple random sampling adalah menggunakan cara undian. Secara 

teknis, peneliti memasukkan sebanyak 143 kertas yang berisi nomor absen dan 

kelas mahasiswa angkatan 2013 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM ke 

dalam suatu wadah. Peneliti kemudian mengaduk dan mengambil sebanyak 36 

kertas nomor urut dan kelas tersebut secara acak yang terpilih sebagai sampel atau 
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responden penelitian. Selanjutnya peneliti menunggu responden yang terpilih 

sebagai sampel saat keluar dari kelasnya untuk diberikan kuesioner. Adapun hasil 

kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 2 dan diuraikan pada Bab IV dalam 

penelitian ini.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalampenelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti 

(Hamidi, 2007:140).  

2. Dokumentasi yaitu penggalian data yang ditempuh dengan mempelajari yang 

merupakan data sekunder. Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari 

catatan penting baik lembaga maupun perorangan (Hamidi, 2007:142). 

Adapun data yang dimaksud berupa jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian 

(skripsi, tesis) sebagai penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan atau 

referensi dalam penelitian ini. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistic 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
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kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistic 

deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran 

tendesisentral), perhitung andesil, persentil, perhitungan penyebaran data 

melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. 

(Sugiyono, 2012:207-208). Pada penelitian ini penyajian data menggunakan 

table dan teknik analisis datanya menggunakan mean, standar deviasi, dan 

persentase. 

Mean dan standar deviasi dipergunakan untuk mengkategorikan tinggi, 

sedang, dan rendahnya persepsi tentang integritas poitisi dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut (Arikunto, 2012:299):  

a. Kelompoktinggi, semua responden yang mempunyai skor sebanyak skor 

rata-rata plus standar deviasi (X ≥ Mi + SDi)  

b. Kelompok sedang, semua responden yang mempunyai skor antara skor 

rata-rata minus standar deviasi dan skor rata-rata plus standar deviasi, 

yaitu antara (Mi – SDi ) ≤ X < (Mi + SDi). 

c. Kelompok rendah, semua responden yang mempunyai skor lebih rendah 

dari skor rata-rata minus standar deviasi (X < Mi - SDi). 

Sedangkan harga Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi ideal (SDi) diper 

oleh berdasarkan rumus berikut:  

Skor tertinggi = skor terbesar (skor4) dikali jumlah item persepsi tentang 

integritas politisi (12 item) = 48 
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Skor terendah = skor terkecil (skor1) dikali jumlah item persepsi tentang 

integritas politisi (12 item) = 12 

Mean ideal (Mi) = ½ (skor tertinggi + skor terendah) = ½ (48+12) = 30 

Standar Deviasi ideal (SDi) = 1/6 (skor tertinggi – skor terendah) = 1/6 (48-

12) = 6. 

Tabel 3.1 

Tingkat Terpaan Menonton Tayangan Mata Najwa 

Rumus Perhitungan Kategori 

X ≥ Mi+SDi X ≥ 24 Tinggi 

Mi-SDi ≤ X <Mi+SDi 16 ≤ X < 24 Sedang 

X <Mi-SDi X < 16 Rendah 

Sumber: Arikunto (2012:299) 

X = total skor jawaban responden dari 12 item pernyataan tentang persepsi 

tentang integritas polotisi (lihat Lampiran 2). Perhitungan pada tabel 3.1 

artinya adalah: 

1. Jika total skor dari12 item pernyataan persepsi tentang integritas poitisi 

(X) lebih besar atau sama dengan 24 (X ≥ 24), maka persepsi tentang 

integritas poitisi tergolong kategori Tinggi. 

2. Jika total skordari12 item pernyataan tentang persepsi tentang integritas 

poitisi (X) lebih besar atau sama dengan 16 danlebihkecildari24 (16 ≤ X < 

24), maka persepsi tentang integritas poitisi tergolong kategori Sedang. 

3. Jika total skordari 12 item pernyataan persepsi tentang integritas poitisi 

(X) lebih kecil dari 16(X < 16) maka persepsi tentang integritas poitisi 

tergolong kategori Rendah. 

Contoh (lihat Lampiran 2): 



43 
 

1. Responden 1 memiliki total skordari12 item pernyataan persepsi tentang 

integritas poitisi (X)sebesar25, dimana angka tersebut lebih besar dari 24 

(25 >24), maka responden 1 mempunyai persepsi tentang integritas poitisi 

Tinggi. 

2. Responden 2 memiliki total skordari 12 item pernyataan tentang persepsi 

tentang integritas poitisi (X) sebesar 27, dimana angka tersebut lebih besar 

dari 24 dan lebih kecil dari 24 (27 >24), maka responden 2 mempunyai 

persepsi tentang integritas poitisi Tinggi. 

3. Responden 3 memiliki total skor dari 12 item tentang persepsi tentang 

integritas poitisi (X) sebesar 39, dimana angka tersebut lebih besar dari 24 

(39>24), maka responden 3 mempunyai persepsi tentang integritas poitisi 

Tinggi. 

Adapun persentase dipergunakan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

tentang interitas politisi. Sedangkan rumus persentase ini diolah dengan cara 

frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen (Sudjana, 

2001:129). 

Penghitungan menggunakan rumus persentase ini mempunyai langkah-

langkah sebagai berikut:  

1. Mengkoreksi jawaban kuesioner dari responden.  

2. Menghitung frekuensi jawaban responden.  

3. Jumlah responden keseluruhan adalah 36 orang.  

4. Masukkan ke dalam rumus. 
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E. Uji Keabsahan Data 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner 

yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. 

Mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi Pearson 

Product Moment antara masing-masing skor indikator dengan total skor 

konstruk (variabel).Agar hasil perhitungan statistik dan pengolahan data 

dalam uji validitas dengan teknik korelasi memberikan hasil yang akurat, 

tepat dan cepat maka digunakan alat bantu komputer Program IBMSPSS 

Statistics 22.Berikut ini disajikan hasil uji validitas pada tabel berikut.  

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas Persepsi Tentang Integritas Politisi 

 

No. NilaiKorelasi (r) r minimal Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

X.1 = 0,506 

X.2 = 0,656 

X.3 = 0,641 

X.4 = 0,412 

X.5 = 0,636 

X.6 = 0,396 

X.7 = 0,594 

X.8 = 0,624 

X.9 = 0,492 

X.10 = 0,608 

X.11 = 0,536 

X.12 = 0,597 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Lampiran Hasil Uji Validitas, diolah 
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Seluruh butir pernyataan dalam variable persepsi tentang integritas 

politisi memiliki nilai koefisien korelasi (r) lebih besar dari r minimal 0,30 

(Priyatno, 2012:184). Hasil ini menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari 

setiap butir pernyataan pada variabel persepsi tentang integritas politisi dalam 

penelitian ini terbukti valid untuk mengukur persepsi tentang integritas 

politisi pada mahasiswa angkatan 2013 Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Nunnally dalam 

Ghozali (2007:133) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Agar hasil perhitungan statistic 

dan pengolahan data dalam uji reliabilitas dengan teknik Cronbach Alpha 

memberikan hasil yang akurat, tepat dan cepat maka digunakan alat bantu 

komputer Program IBMSPSS Statistics 22. Berikut ini disajikan hasil uji 

reliabilitas sebagaimana pada table di bawahini.  

Tabel3.2 

Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Tentang Integritas Politisi 

 

Variabel 

NilaiCronbac

h 

Alpha 

StandarCron

bach 

Alpha 

Keterangan 

Persepsi tentang  

integritas politisi 

 

0,798 

 

0,60 

 

Reliabel 

Sumber: Lampiran Hasil Uji Reliabilitas, diolah 
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Variabel persepsi tentang integritas politisi memiliki nilai Cronbach 

Alpha sebesar 0,798 dimana nilai tersebut lebih besar dari standar minimal 

Cronbach Alpha yaitu 0,60 sehingga instrument penelitian pada persepsi 

tentang integritas politisi dalam penelitian ini dinyatakan reliable untuk 

dipergunakan.  


