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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian ilmiah yang 

mengkaji masalah dari sebuah fenomena dan melihat kemungkinan 

keterkaitan atau hubungan antarvariabel dalam masalah yang ditetapkan 

(Indrawan & Yaniawati, 2014). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel adalah suatu langkah penetapan variabel-

variabel utama dalam penelitian dan penentuan fungsinya masing-masing 

(Azwar, 2010). Tujuan dilakukannya identifikasi variabel penelitian agar 

dapat mengenali fungsi masing-masing variabel penelitian. Identifikasi 

variabel penelitian bisa digunakan untuk menentukan alat pengumpul data 

dan pengujian hipotesis. Penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu : 

a. Variabel terikat : Partisipasi Politik Daring 

b. Variabel bebas  : Efikasi Politik dan Kepercayaan Politik 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi variabel yang 

dirumuskan berdasarkan amatan terhadap karakteristik-karakterisktik 

variabel tersebut (Azwar, 2010). Definisi operasional dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Partisipasi Politik Daring 

Partisipasi politik daring adalah keikutsertaan warga negara dalam 

kehidupan demokrasi yang diekspresikan melalui penggunaan internet, 

khususnya media sosial, sebagai sarana untuk berkontribusi atau 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik daring diukur 

dengan skala partisipasi politik daring. Skor hasil pengukuran dari skala 

partisipasi politik daring toleransi politik merupakan skor yang diperoleh 

dari pengukuran terhadap indikator-indikator partisipasi politik daring, 

antara lain komunikasi dengan politisi secara daring, mengungkapkan 

gagasan politik melalui internet, diskusi politik daring, menyebarluaskan 

informasi politik melalui internet, ikut serta dalam petisi daring. Tinggi 

dan rendahnya partisipasi politik daring dapat dilihat dari tinggi 

rendahnya skor skala. Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin 

tinggi pula partisipasi politik daring yang dilakukan, begitupun 

sebaliknya. 

 

 

 



54 
 

2. Efikasi Politik  

Efikasi politik adalah keyakinan seseorang bahwa aktivitas politik yang 

dilakukannya dapat membawa pengaruh dalam proses politik. Efikasi 

politik diukur dengan skala efikasi politik. Skor hasil pengukuran dari 

skala efikasi politik merupakan skor yang diperoleh dari pengukuran 

terhadap dimensi efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal. 

Tinggi dan rendahnya efikasi politik dapat dilihat dari tinggi rendahnya 

skor skala. Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin tinggi pula 

efikasi politiknya, begitupun sebaliknya. 

3. Kepercayaan Politik 

Kepercayaan politik adalah kemauan masyarakat berharap pada 

lembaga atau institusi politik untuk menjalankan fungsinya dalam 

sistem politik. Kepercayaan politik diukur dengan skala kepercayaan 

politik. Skor hasil pengukuran dari skala kepercayaan politik yang 

diperoleh dari pengukuran terhadap aspek competence, concern/ 

benevolence, integrity, reliability, dan fairness. Tinggi dan rendahnya 

kepercayaan politik dapat dilihat dari tinggi rendahnya skor skala. 

Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin tinggi pula 

kepercayaan politiknya, begitupun sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

 Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi 

hasil penelitian (Azwar, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa di Kota Semarang yang memiliki karakteristik populasi, antara 

lain: 

a) Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) 

b) Berdomisili minimal 1 tahun di Semarang 

c) Berusia antara 18-24 tahun 

d) Sedang menempuh jenjang kuliah sarjana (S1 atau D4) 

e) Memiliki setidaknya satu akun media sosial, baik itu Facebook, 

Instagram, Twitter, Path, Blog, dan lain-lain serta aktif 

menggunakannya. 

2. Sampel 

Sugiyono (2006) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik 

sampling klaster, yaitu sampel dikumpulkan dalam kelompok atau bagian 

dari elemen yang bersifat agregat elemen didalam populasi (Ghozali, 

2013).  
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Dalam penelitian ini, klaster akan dibagi berdasarkan kampus atau 

universitas yang berada di wilayah Kota Semarang, antara lain: 

Tabel 2. Daftar Nama Universitas di Kota Semarang 
No. Universitas 

1 Universitas Diponegoro 
2 Universitas Negeri Semarang 
3 Universitas Katolik Soegijapranata 
4 Universitas Islam Sultan Agung 
5 Universitas Semarang  
6 Universitas Islam Negeri Walisongo 
7 Universitas Dian Nuswantoro 
8 Universitas 17 Agustus 1945 
9 Universitas Muhammadiyah Semarang 
10 Universitas PGRI Semarang 
11 Universitas Pandanaran  
12 Universitas Wahid Hasyim 
13 Universitas AKI   
14 Universitas Stikubank  

 
Dengan mempertimbangkan waktu dan keterwakilan data, maka 

peneliti secara etis memutuskan untuk mengambil subjek penelitian di 

empat perguruan tinggi, antara lain: 

a. Universitas Diponegoro 

b. Universitas Negeri Semarang 

c. Univeristas Katolik Soegijapranata 

d. Universitas Islam Sultan Agung 

Adapun jumlah subjek yang diambil oleh peneliti untuk masing-

masing kampus ialah 30 subjek. Hal ini senada dengan paparan dari 

Roscoe (dalam Sugiyono, 2012) yang menyatakan bahwa untuk penelitian 

yang menggunakan analisis data statistik, ukuran sampel minimum adalah 

30. Oleh karena itu, jumlah subjek keseluruhan yang akan peneliti ambil 

ialah 120 subjek. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Data ketiga variabel penelitian ini diambil menggunakan skala Likert 

dengan empat kategori jawaban. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya pemusatan (central tendency) terhadap jumlah respon yang 

bersifat netral. Model ini terdiri dari pernyataan yang mendukung variabel 

(favorable) dan tidak mendukung variabel (unfavorable). Responden 

diminta untuk memilih salah satu dari empat kategori jawaban yang 

masing-masing menunjukkan kesesuaian pernyataan yang diberikan 

dengan keadaan yang dirasakan responden sendiri. 

Pengukuran terhadap variabel partisipasi politik daring menggunakan 

kontinum jawaban mulai dari “Tidak Pernah” yang memiliki skor 1, 

“Jarang” yang memiliki skor 2, “Sering” yang memiliki skor 3, dan “Sering 

Sekali” yang memiliki skor 4. Pemberian skor tertinggi pada pilihan “Sering 

Sekali” dan terendah pada pilihan “Tidak pernah” untuk penyataan 

favorable. Selanjutnya, skor tertinggi pada pernyataan unfavorable 

diberikan pada pilihan jawaban “Tidak Pernah” dan skor terendah pada 

jawaban “Sering Sekali”. 

Pengukuran terhadap variabel efikasi politik dan kepercayaan politik 

menggunakan kontinum jawaban mulai dari “Sangat Tidak Sesuai” yang 

memiliki skor 1, “Tidak Sesuai” yang memiliki skor 2, “Sesuai” yang 

memiliki skor 3, dan “Sangat Sesuai” yang memiliki skor 4. Pemberian 

skor tertinggi pada pilihan “Sangat Sesuai” dan terendah pada pilihan 
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“Sangat Tidak Sesuai” untuk penyataan favorable. Selanjutnya, skor 

tertinggi pada pernyataan unfavorable diberikan pada pilihan jawaban 

“Sangat Tidak Sesuai” dan skor terendah pada jawaban “Sangat Sesuai”. 

2. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan tiga alat ukur untuk mengukur 

variabel yang diteliti, yaitu skala mengukur efikasi politik, kepercayaan 

politik, dan partisipasi politik daring. 

a) Skala Partisipasi Politik Daring 

Dalam mengukur komponen-komponen partisipasi politik daring, 

peneliti menggunakan skala yang disusun oleh peneliti berdasarkan 

pengertian partisipasi politik daring itu sendiri, yaitu komunikasi dengan 

politisi secara daring, mengungkapkan gagasan politik melalui internet, 

diskusi politik daring, menyebarluaskan informasi politik secara daring, ikut 

serta dalam petisi daring. 

Tabel 3. Blueprint Skala Partisipasi Politik Daring 
No. Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 

1. Komunikasi dengan 
politisi secara daring 

3 3 6 

2. 
3. 

Diskusi politik daring 
Menulis gagasan 
politik melalui 
internet  

3 
 

3 

3 
 
3 

6 
 

6 

4. Menyebarluaskan 
informasi politik 
secara daring 

3 3 6 

5. Ikut serta dalam 
petisi daring 

3 3 6 

Jumlah 15 15 30 
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b) Skala Efikasi Politik 

Dalam mengukur komponen-komponen pelibatan politik, peneliti 

menggunakan skala yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap 

efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal. 

Tabel 4. Blueprint Skala Efikasi Politik 

No. Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah 

1. Efikasi Politik 
Internal 

6 6 12 

2. Efikasi Politik 
Eksternal 

6 6 12 

Jumlah 12 12 24 

 
c) Skala Kepercayaan Politik 

Dalam melakukan pengukuran terhadap kepercayaan politik, peneliti 

menggunakan skala yang disusun berdasarkan dimensi kepercayaan 

politik. 

Tabel 5. Blueprint Skala Kepercayaan Politik 

No. Dimensi Favorable Unfavorable Jumlah 

1. Competence 3 3 6 
2. Concern/ 

benevolence 
3 3 6 

3. Integrity 3 3 6 
4. Reliability 3 3 6 
5. Fairness 3 3 6 

Jumlah 15 15 30 
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F. Uji Coba Skala Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan representasi dari keakuratan informasi. Validitas 

berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2017).  

Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi (content 

validity) dan validitas konstruk (construct validity). Validitas isi merupakan 

jenis validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur 

dengan analisis rasional, yaitu sejauh mana item-item dalam suatu alat 

ukur mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh 

alat ukur bersangkutan atau berhubungan dengan representasi dari 

keseluruhan kawasan (Gall, Gall, & Borg, 2012). Sebelum kisi-kisi 

dijadikan pedoman penyusunan butir-butir soal, instrumen akan terlebih 

dulu ditelaah dan dinyatakan baik, sehingga perlu dilakukan validitas isi. 

Pengujian validitas isi dalam penelitian ini melalui professional judgement, 

yakni instrumen dinilai oleh orang yang profesional, yaitu pembimbing 

tesis pertama dan kedua. 

Berbeda dengan validitas isi, validitas konstruk menguji seberapa 

baik hasil yang didapat dalam menggunakan pengukuran dengan teori 

yang ada (Ghozali, 2013). Validitas konstruk diperoleh dengan cara 

mengkorelasikan skor dari setiap butir pernyataan dengan skor total dari 

keseluruhan butir. Korelasi yang tinggi dan positif menunjukkan 

kesesuaian antara fungsi item dengan skala keseluruhan. Koefisien 
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korelasi antara item dengan skor totalnya menggunakan teknik korelasi 

part-whole. Penentuan kesahihan item menggunakan taraf signifikansi 

sebesar 5% atau peluang kesalahan ≤ 0.05. Apabila peluang 

kesalahannya lebih besar dari 0.05, hal ini dapat diartikan bahwa item 

instrumen yang dinilai harus digugurkan dan tidak boleh dipakai sebagai 

bahan analisis penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Azwar (2017), reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi 

(keajegan) dari jawaban responden terhadap suatu alat ukur psikologis 

yang disusun dalam bentuk kuesioner. Suatu penelitian yang reliabel 

hasilnya akan tetap sama apabila diukur pada waktu yang berbeda.  

Setelah dilakukan uji validitas, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan uji reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach untuk 

menghasilkan estimasi reliabilitas yang cermat. Semakin besar koefisien 

reliabilitas berarti semakin kecil kesalahan pengukuran, sehingga semakin 

reliabel alat ukur yang digunakan, namun sebaliknya, apabila semakin 

kecil koefisien reliabilitas yang dihasilkan, maka semakin besar kesalahan 

pengukuran yang berdampak pada semakin tidak reliabelnya alat ukur 

yang digunakan (Azwar, 2010). 
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G. Metode Analisis Data 

1. Pengujian Hipotesis Mayor 

Berdasarkan pada hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka teknik yang digunakan dalam pengujian hipotesis mayor adalah uji 

regresi berganda. Analisis jenis ini digunakan untuk menguji variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Creswell, 2015). 

Analisis berganda digunakan untuk menguji hipotesis mayor, yakni guna 

mengetahui besarnya koefisien korelasi variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Melalui analisis regresi pula dapat 

diketahui koefisien regresi variabel terhadap variabel terikat, koefisien 

determinasi, sumbangan relatif serta sumbangan efektif masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel-variabel terikat.  

 Analisis regresi ganda dapat menjawab hipotesis apakah efikasi 

politik dan kepercayaan politik secara simultan berpengaruh terhadap 

partisipasi politik daring mahasiswa pengguna media sosial di Kota 

Semarang. 

2. Pengujian Hipotesis Minor  

Hipotesis minor dalam penelitian ini akan diuji menggunakan uji 

korelasi product moment. Penggunaan analisis korelasional dalam rangka 

untuk menghubungkan dua variabel atau lebih untuk melihat apakah 

mereka saling memengaruhi (Creswell, 2015). Pengujian hipotesis minor 

dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah efikasi politik 

berkorelasi positif dengan partisipasi politik daring pada mahasiswa 
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pengguna media sosial di Kota Semarang. Demikian pula sebaliknya, 

untuk menguji korelasi apakah semakin tinggi kepercayaan politik 

mahasiswa pengguna media sosial, maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kepercayaan politik daringnya. 


