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BAB III    

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan agar 

peneliti mendapatkan data komprehensif yang mampu memberikan gambaran 

tentang seberapa besar pengaruh pelaksanaan kampanye melalui media sosial 

terhadap peningkatan literasi politik generasi milenial dalam bentuk data nominal 

yang terukur dan akurat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011, hlm. 

14) yang menjelaskan bahwa “pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti 

suatu populasi atau sampel tertentu menggunakan instrumen penelitian.” Sampel 

yang digunakan dipandang dapat merepresentasikan sebesar apa perubahan tingkat 

literasi politik yang terjadi akibat dari pengaruh kampanye politik yang diterima 

melalui media sosial oleh seluruh generasi milenial. 

3.1.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif. Metode ini dipilih dengan tujuan agar peneliti dapat membuat gambaran 

mengenai fenomena-fenomena aktual yang berhubungan dengan masalah yang 

diangkat dalam penelitin. Adapun fenomena yang akan dibahas mengenai 

pemanfaatan media sosial untuk kegiatan kampanye, dan seberapa berpengaruhnya 

hal tersebut terhadap tingkat literasi politik masyarakat. Metode deskriptif 

dipandang dapat lebih jelas menggambarkan hasil kondisi dan temuan di lapangan 

secara jelas karena disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Narbuko dan Achmadi (2009, hlm. 44) 

mengenai metode deskriptif, yang menyatakan: 

Metode deskriptif adalah metode yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga 

menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Metode ini juga bisa 

bersifat komperatif atau korelatif. Metode deskriptif  banyak membantu 

dalam penelitian yang bersifat longitudinal, genetik, dan klinis. Penelitian 

survey biasanya termasuk dalam metode desktiptif. 
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Penelitian ini menggunakan deskriptif survei, di mana menurut Creswell 

(2014, hlm. 20) adalah “sebuah penelitian secara kuantitatif yang mendeskripsikan 

beberapa kecenderungan, perilaku, atau opini dari suatu populasi dalam bentuk 

angka.” Sehingga dalam penelitian ini digunakan pertanyaan sistematis yang sama 

terhadap banyak orang, yang kemudian seluruh jawaban perolehan penelitian 

dicatat, diolah, dan analisis. 

 

3.2 Partisipan dan Lokasi Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi partisipan penelitian adalah sampel dari 

populasi mahasiswa Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Kampus 

Bumi Siliwangi Bandung. Sampel menurut Arikunto (2006, hlm. 131) adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, maka dari itu peneliti hanya akan 

melakukan penelitian kepada sebagian dari populasi tersebut. 

Tabel 3.1 

Jumlah Mahasiswa Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Kampus 

Bumi Siliwangi Bandung 

Fakultas Jurusan 
Jumlah 

Mahasiswa 

FIP 

Administrasi Pendidikan 232 

Bimbingan dan Konseling 428 

Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 313 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 614 

Pendidikan Khusus 430 

Pendidikan Masyarakat 286 

Perpustakaan dan Sains Informasi 198 

Psikologi 430 

Teknologi Pendidikan 276 

FPBS 

Bahasa dan Sastra Indonesia 255 

Bahasa dan Sastra Inggris 284 

Pendidikan Bahasa Arab 359 

Pendidikan Bahasa Indonesia 356 

Pendidikan Bahasa Inggris 340 

Pendidikan Bahasa Jepang 381 

Pendidikan Bahasa Jerman 263 

Pendidikan Bahasa Korea 197 
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Pendidikan Bahasa Perancis 302 

Pendidikan Bahasa Sunda 350 

FPEB 

Akuntansi 397 

Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 401 

Manajemen 366 

Pendidikan Akuntansi 441 

Pendidikan Bisnis 426 

Pendidikan Manajemen Perkantoran 399 

Pendidikan Ekonomi 403 

FPIPS 

Ilmu Komunikasi 397 

Ilmu Pendidikan Agama Islam 341 

Manajemen Industri Katering 337 

Manajemen Pemasaran Pariwisata 473 

Manajemen Resort dan Leisure 385 

Pendidikan Geografi 428 

Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial 421 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 398 

Pendidikan Sejarah 393 

Pendidikan Sosiologi 389 

FPMIPA 

Biologi 179 

Fisika 150 

Ilmu Komputer 309 

Kimia 243 

Matematika 161 

Pendidikan Biologi 341 

Pendidikan Fisika 354 

Pendidikan Ilmu Komputer 338 

Pendidikan IPA 97 

Pendidikan Kimia 370 

Pendidikan Matematika 360 

FPOK 

Ilmu Keolahragaan 452 

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 797 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga 509 

FPSD 

Pendidikan Seni Musik 472 

Pendidikan Seni Rupa 427 

Pendidikan Seni Tari 309 

FPTK 

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 184 

Arsitektur 245 

Pendidikan Tata Boga 231 

Pendidikan Tata Busana 254 
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Pendidikan Teknik Arsitektur 242 

Pendidikan Teknik Bangunan 308 

Pendidikan Teknik Elektro 439 

Pendidikan Teknik Mesin 481 

Pendidikan Teknik Agroindustri 298 

Teknik Elektro 245 

Teknik Sipil 332 

Total Keseluruhan 22216 

(Sumber: Forlap Ristekdikti, 2018) 

Dalam menentukan sampel, peneliti merujuk pada pendapat Arikunto 

(2006, hlm. 134) yang menyatakan; 

“Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga 

penelitian merupakan penelitian populasi. Apabila subjeknya besar dapat 

diambil 10% sampai  25 % atau tergantung setidak-tidaknya dari 

kemampuan peneliti dilihat dari waktu tenaga, dan biaya, atau luasnya 

wilayah pengamatan dan besar kecilnya risiko yang ditanggung peneliti” 

 

Peneliti menentukan sampel acak dengan sistem perhitungan penentuan 

besarnya sampel berdasarkan rumus T. Yamane (dalam Sugiyono, 2011, hlm. 205), 

yaitu: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 𝑒2
 

Keterangan: 

n  = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e  = tingkat signifikansi (0,05) 

Maka, jumlah sampel penelitian ini sebesar 393 mahasiswa dari total 

populasi sebanyak 22.216 mahasiswa yang tersebar dari berbagai jurusan yang ada 

di 8 fakultas Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Bumi Siliwangi, dengan 

perhitungan sebagai berikut. 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 𝑒2
=  

22216

1 + (22216)(0.05)2
=

22216

1 + (22)(0.0025)
 

    =   
22216

1+(55,54)
=

22216

56,54
= 392,9 dibulatkan menjadi 393 orang sampel 

Dalam memilih partisipan penelitian di atas peneliti menggunakan teknik 

sampling nonprobability sampling yaitu “teknik pengambilan sampling yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 
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untuk dipilih menjadi sampel” (Sugiyono, 2011, hlm. 300). Pada teknik 

nonprobability sampling ini peneliti memilih menggunakan purposive sampling 

sehingga dapat mempertimbangkan siapa saja yang menjadi objek penelitian sesuai 

dengan data yang ingin diperoleh. Peneliti menentukan sampel dalam penelitian ini 

adalah perwakilan mahasiswa dari masing-masing fakultas dengan perhitungan 

sampel menggunakan rumus berikut. 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑎𝑘𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 =  
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑎𝑘𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
× 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Penelitian Per fakultas 

Fakultas Jumlah Mahasiswa Jumlah Sampel Persentase (%) 

FIP 3207 57 14,4 

FPBS 3087 55 13,8 

FPEB 2833 50 12,7 

FPIPS 3926 70 17,6 

FPMIPA 2902 51 13,6 

FPOK 1758 31 7,9 

FPSD 1208 21 5,4 

FPTK 3259 58 14,6 

Total 22216 393 100 

(Diolah oleh peneliti, 2019) 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kota Bandung tepatnya di Universitas Pendidikan 

Indonesia Kampus Bumi Siliwangi. Hal tersebut beralasan karena di kampus ini 

terdapat mahasiswa yang termasuk ke golongan generasi milenial dengan latar 

belakang daerah asal yang beragam Lokasi penelitian ini menjadi objek penelitian 

sebagai sasaran untuk mendapatkan suatu data. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Husein (2005, hlm. 303) yang menerangkan bahwa “objek penelitian menjelaskan 

tentang apa dan atau siapa yang menjadi obyek penelitian. Selain itu, dimana dan 

kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap 

perlu.” 

 

3.3 Variabel Penelitian 
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Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas disebut juga variabel 

stimulus, merupakan suatu faktor ubahan yang menjadi sebab dari perubahan atau 

timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat disebut juga variabel output 

merupakan suatu ubahan yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya 

pengaruh variabel independen. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

kampanye di media sosial yang terdiri dari pesan politik (X1), citra tokoh politik 

(X2), dan konten media kreatif (X3). Sedangkan variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah literasi politik generasi milenial. 

3.3.1 Definisi Konseptual Variabel 

a. Kampanye Politik 

Menurut Kotler dan Roberto (dalam Hafield, 2009, hlm 284) kampanye 

adalah sebuah upaya yang dikelola oleh suatu kelompok yang ditujukan untuk 

memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, 

sikap dan perilaku tertentu. Sedangkan politik menurut Noer (1983, hlm. 1) adalah 

segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang 

bermaksud untuk memengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan 

suatu macam bentuk susunan masyarakat. Kampanye politik adalah upaya 

terorganisir untuk memengaruhi pemilih agar dapat menentukan pilihannya dalam 

pemilihan umum melalui pesan-pesan politik yang sampaikan kepada khalayak. 

Kampanye memunculkan pesan kepada khalayak bahwa sang kandidat layak untuk 

diberikan amanah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang berada di 

wilayah pemilihannya. 

b. Literasi Politik 

Kantaprawira (2004, hlm. 54) mengartikan literasi politik sebagai 

perwujudan dari pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat 

agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Literasi 

politik merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia 

mengenai politik, taat hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

a. Kampanye Politik 
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Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kampanye politik adalah upaya 

yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, partai politik, atau juru kampanye 

dalam memengaruhi khalayak untuk menentukan pilihan politiknya dengan 

memanfaatkan media sosial pada masa kampanye Pemilihan Umum serentak tahun 

2019. Bentuk kampanyenya terdiri dari penyampaian pesan politik, pencitraan 

politik, dan pemanfaatan konten media kreatif. 

b. Literasi Politik 

Literasi politik adalah suatu pemahaman nilai-nilai yang terkandung pada 

suatu sistem politik, serta dimilikinya pengetahuan warga negara tentang kehidupan 

berbangsa dan bernegara dengan ditunjukkan adanya perubahan sikap dan 

peningkatan tingkat partisipasinya dalam dunia politik. Literasi politik dalam 

penelitian ini diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh responden 

menggunakan instrumen penelitian yang disediakan. Indikator penilaian tingkat 

literasi politi mengacu pada pendapat Mudhok (dalam Sutisna, 2017) yang 

mengemukakan elemen-elemen literasi politik yang dapat diidentifikasi, yakni: 

1) Kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan insitutsi politik, 

kewenangan, dan perannya; 

2) Kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik 

dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik; 

3) Pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah 

untuk pembangunan dan pelayanan publik; 

4) Partisipasi dalam kegiatan politik. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan Penelitian 

a. Menentukan fokus penelitian 

b. Melakukan dan menyusun studi pendahuluan dengan menentukan: rumusan 

masalah, kerangka teori, kerangka pikir penelitian, hipotesis, pendekatan 

dan metode, serta instrumen penelitian. 

c. Melakukan birokrasi perizinan penelitian 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan instrumen 

penelitian kepada responden yang sudah ditentukan. 
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b. Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 

data yang telah ditentukan oleh peneliti. 

c. Setelah mengetahui hasil interpretasi data, peneliti melakukan pengujian 

hipotesis untuk kemudian dapat menyimpulkan apakah ada pengaruh 

kampanye politik yang dilakukan melalui media sosial terhadap 

peningkatan literasi politik generasi milenial. 

 

3.5 Uji Persyaratan Pra-Penelitian 

3.5.1 Uji Validitas 

Arikunto (2006, hlm. 168) berpendapat bahwa “validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen.” Suatu tes 

atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila 

alat tersebut menjalankan fungsi ukurannya atau memberikan hasil ukur yang 

sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran tersebut. Pengujian validitas 

terhadap instrumen penelitian dilakukan dengan cara membandingkan angka r 

hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, item dikatakan valid. 

Namun, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, item dikatakan ditidak valid. 

Telah dilaksanakan pengujian instrumen penelitian berupa angket dengan 

31 butir pernyataan kepada 35 responden mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia. Hasil jawaban dari instrumen penelitian tersebut kemudian diolah 

menggunakan aplikasi SPSS untuk mencari validitas masing-masing butir 

instrumen dengan membandingkan r hitung dengan r tabel atau nilai signifikansi 

5% dari total 35 responden sebesar 0,334. Adapun hasil pengujiannya adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

No. Rumusan Angket rhitung rtabel Kesimpulan Keterangan 

1 

Pesan politik yang 

disampaikan perlu 

diperhatikan ketika 

kampanye 

0,085 0,334 rhitung> rtabel Tidak Valid 

2 

Pesan politik mudah 

disampaikan melalui media 

sosial 

0,754 0,334 rhitung> rtabel Valid 
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3 

Pesan politik di media 

sosial menumbuhkan 

kesadaran atas hak dan 

kewajiban saya di 

kehidupan politik 

0,604 0,334 rhitung> rtabel Valid 

4 

Pesan politik di media 

sosial menstimulus saya 

untuk berpendapat tentang 

dunia politik  

0,789 0,334 rhitung> rtabel Valid 

5 

Pesan politik di media 

sosial berpengaruh terhadap 

pilihan politik saya 

0,566 0,334 rhitung> rtabel Valid 

6 

Pesan politik di media 

sosial menambah 

pengetahuan saya mengenai 

dunia politik 

0,643 0,334 rhitung> rtabel Valid 

7 

Pesan politik di media 

sosial memengaruhi saya 

untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan politik 

0,677 0,334 rhitung> rtabel Valid 

8 

Citra politik perlu 

diperhatikan dalam kegiatan 

kampanye politik 

0,397 0,334 rhitung> rtabel Valid 

9 

Citra politik dapat dilihat 

dari akun media sosial 

tokoh politik 

0,377 0,334 rhitung> rtabel Valid 

10 

Citra tokoh politik di media 

sosial berpengaruh terhadap 

kesadaran atas hak dan 

kewajiban saya dalam dunia 

politik 

0,605 0,334 rhitung> rtabel Valid 

11 

Citra tokoh politik di media 

sosial menstimulus saya 

untuk berpendapat tentang 

politik 

0,774 0,334 rhitung> rtabel Valid 

12 

Citra tokoh politik di media 

sosial berpengaruh terhadap 

pilihan politik saya 

0,698 0,334 rhitung> rtabel Valid 

13 
Citra tokoh politik di media 

sosial menambah 
0,730 0,334 rhitung> rtabel Valid 
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pemahaman saya mengenai 

dunia politik 

14 

Citra tokoh politik di media 

sosial memengaruhi saya 

untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan politik 

0,308 0,334 rhitung> rtabel Tidak Valid 

15 

Saya mencari konten-

konten media yang kreatif 

dan menghibur di media 

sosial 

0,403 0,334 rhitung> rtabel Valid 

16 

Saya menikmati kampanye 

yang menggunakan media 

kreatif sebagai hiburan 

0,526 0,334 rhitung> rtabel Valid 

17 

Kampanye politik yang 

disampaikan dengan media 

kreatif menumbuhkan minat 

akan dunia politik 

0,465 0,334 rhitung> rtabel Valid 

18 

Konten media politik 

kreatif di media sosial 

meningkatkan kesadaran 

atas hak dan kewajiban saya 

dalam dunia politik 

0,507 0,334 rhitung> rtabel Valid 

19 

Konten media politik 

kreatif di media sosial  

menstimulus saya untuk 

berpendapat tentang politik  

0,629 0,334 rhitung> rtabel Valid 

20 

Konten media politik 

kreatif di media sosial  

memengaruhi pilihan 

politik saya 

0,674 0,334 rhitung> rtabel Valid 

21 

Konten media politik 

kreatif di media sosial 

menambah pemahaman 

saya mengenai dunia politik 

0,514 0,334 rhitung> rtabel Valid 

22 
Saya memiliki dan aktif 

menggunakan media sosial. 
0,341 0,334 rhitung> rtabel Valid 

23 

Media sosial dapat 

digunakan sebagai media 

hiburan atau entertainment 

0,196 0,334 rhitung> rtabel Tidak Valid 
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24 

Media sosial dapat 

digunakan sebagai media 

kampanye politik 

0,507 0,334 rhitung> rtabel Valid 

25 
Saya mengikuti akun partai 

politik di media sosial 
0,436 0,334 rhitung> rtabel Valid 

26 
Saya mengikuti akun tokoh 

politik di media sosial 
0,365 0,334 rhitung> rtabel Valid 

27 

Saya membaca berita atau 

informasi politik di media 

sosial 

0,498 0,334 rhitung> rtabel Valid 

28 

Saya mengemukakan 

pendapat mengenai politik 

di media sosial 

0,279 0,334 rhitung> rtabel Tidak Valid 

29 

Kampanye politik di media 

sosial membantu saya 

menentukan pilihan politik 

0,588 0,334 rhitung> rtabel Valid 

30 

Kampanye politik di media 

sosial menambah 

pengetahuan saya tentang 

dunia politik 

0,654 0,334 rhitung> rtabel Valid 

31 

Kampanye politik di media 

sosial menumbuhkan 

kesadaran saya untuk 

berpartisipasi dalam 

kegiatan politik 

0,563 0,334 rhitung> rtabel Valid 

(Diolah oleh peneliti, 2019) 

Dari total 31 butir rumusan angket, 4 di antaranya memiliki nilai rhitung di 

bawah rtabel sehingga dinyatakan tidak valid, dan 27 butir lainnya dinyatakan valid. 

Pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 28 butir yang terdiri dari 

27 pernyataan hasil uji reliabilitas dan satu pernyataan pelengkap. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2006, hlm. 168-169) reliabilitas adalah “suatu instrumen 

yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.” Selain harus valid, instrumen penelitian harus 

memenuhi standar reliabilitas untuk mengetahui ketetapan suatu instrumen atau alat 

ukur dalam mengukur gejala yang sama walau dalam rentang waktu yang berbeda. 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 
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Instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut telah dinyatakan sudah cukup 

baik dan  mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. 

Telah dilakukan uji reliabilitas instrumen dengan membandingkan 

cronbach alpha dari instrumen yang diuji dengan r tabel. Adapun hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 31 

(Diolah oleh peneliti, 2019) 

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa harga koefisien alpha 

(cronbach alpha = 0,910) angket melebihi angka r tabel (0,334) sehingga dapat 

disimpulkan rumusan angket tersebut memiliki sifat reliabel yang baik dan dapat 

digunakan pada saat melaksanakan penelitian. 

3.5.3 Uji Normalitas 

Ghozali (2013, hlm. 110) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah masing-masing variabel terdistribusi normal atau tidak. 

Normalitas data diperlukan untuk melakukan pengujian variabel lainnya dengan 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika tidak sesuai 

maka uji statistik menjadi tidak palit dan statistik parameterik tidak dapat 

digunakan. Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat pada grafik distribusi 

normal serta dengan melakukan pengujian kolmogrof smirnov dengan kriteria 

sebagai berikut (Rahardjo, 2014): 

a. Angka signifikan (sig) > 0,05 maka data terdistribusi normal 

b. Angka signifikan (sig) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal 

Tabel 3.5 

Uji Normalitas Instrumen 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 393 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.39514478 

Most Extreme Differences Absolute .026 

Positive .026 

Negative -.023 

Kolmogorov-Smirnov Z .511 

Asymp. Sig. (2-tailed) .957 

a. Test distribution is Normal.  

(Diolah oleh peneliti, 2019) 

Hasil uji normalitas yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0.957, sehingga instrumen dapat dinyatakan terdistribusi dengan normal. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Angket 

 Penelitian ini menggunakan angket guna mendukung akurasi data dan hasil 

penelitian “Angket atau kuesioner ialah penyelidikan mengenai suatu masalah 

dengan jalan mengedarkan formulir daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis 

kepada sejumlah subjek” (Kartono 1996, hlm. 217). Penyebaran angket dilakukan 

dengan dua cara yakni konvensional atau langsung dan nonkonvensional seperti 

google form. Secara konvensional karena peneliti menanggap adanya kontak 

langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang 

cukup baik, sehingga responden secara sukarela akan memberikan data yang 

objektif. Kemudian dilakukan secara online dipilih karena kemudahan dan 

kepraktisannya dalam menyebar angket kepada responden. 

 Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Skala Likert digunakan karena simpel, dan tepat untuk penelitian yang 

membuktikan terdapat atau tidaknya pengaruh antara kampanye politik melalui 

media sosial terhadap literasi politik generasi milenial, karena membuktikan 

persepsi, atau pendapat masyarakat. Hal ini merujuk pada pendapat Sugiyono 

(2011, hlm. 134) yang menyatakan “skala Likert dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial.” Skala penilaian jawaban responden disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3.6 

Skala Penilaian 
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No. Keterangan Skor Positif Skor Negatif 

1. Sangat setuju 5 1 

2. Setuju 4 2 

3. Netral 3 3 

4. Tidak Setuju 2 4 

5. Sangat Tidak Setuju 1 5 

(Diolah oleh peneliti, 2019) 

3.6.2 Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap perilaku mahasiswa sebagai 

generasi milenial dalam memanfaatkan media sosialnya sebagai alternatif media 

pendidikan politik dalam meningkatkan literasi politiknya. Observasi dengan cara  

turun langsung mengamati subjek penelitian ini bertujuan untuk “merekam atau 

mencatat secara sistematis aktivitas yang terjadi dalam lokasi penelitian yang 

berkenaan dengan masalah sesuai dengan pedoman yang sudah disusun” (Creswell, 

2014, hlm. 267).  

3.6.3 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi digunakan peneliti untuk mempelajari dan mendapatkan 

data atau informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti 

melalui dokumen atau sumber data yang tersedia. Hal tersebut merujuk pada 

pendapat Danial (2009, hlm. 79) yang menyatakan: 

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan sejumlah dokumen yang 

diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, 

seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data 

penduduk, gambar, surat-surat, foto, akta sebagainya.  

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah 

penelitian baik itu berupa catatan penting, data statistik, maupun dokumen lainnya 

yang menunjang penelitian untuk kemudian diuji, ditafsirkan, dan dianalisis.. 

Menurut Creswell (2014, hlm. 267) “dokumen-dokumen ini merupakan dokumen-

dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat 

(seperti buku harian, diari, surat, surel)”. 

3.6.4 Studi Literatur  

Studi literatur digunakan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti sebagai pembahasan hasil penelitian. Teknik ini 

memperkuat landasan peneliti serta melengkapi hasil penelitian yang dilakukan 

dengan data atau informasi-informasi teoretis yang berhubungan dengan masalah 
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yang diteliti. Adapun literatur yang digunakan oleh peneliti adalah yang berkenaan 

dengan kampanye politik, media sosial, dan literasi politik. 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan 

komputasi program Statistical Product and Service Solution (SPSS) karena 

“program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem 

manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan    

kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya” 

(Sugianto, 2007, hlm. 1). Teknik pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

bertujuan untuk menghindari terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pengolahan 

data akibat kekeliruan peneliti. 

Menurut Hasan (2006, hlm. 27), pengolahan data adalah “suatu proses 

dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan 

cara-cara atau rumus-rumus tertentu.” Sudjana (2001, hlm. 128) menambahkan 

“pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi 

data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut”. 

Pengolahan data menurut Hasan (2006, hlm.  27) meliputi kegiatan editing, 

coding, pemberian skor, dan tabulasi.  

3.7.1 Editing 

Editing   adalah   pengecekan   atau   pengoreksian   data   yang   telah 

terkumpul,   tujuannya   untuk   menghilangkan   kesalahan-kesalahan   yang 

terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. 

3.7.2 Coding (Pengkodean) 

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk 

dalam katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka 

atau huruf yang memberikan identitas pada suatu informasi atau data. 

3.7.3 Pemberian Skor 

Dalam pemberian skor digunakan skala Likert dengan kriteria penilaian 

yang digolongkan dalam lima tingkatan menurut Hasan (2006, hlm. 32), yakni 

sebagai berikut: 

1) Jawaban a, diberi skor 5. 
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2) Jawaban b, diberi skor 4.  

3) Jawaban c, diberi skor 3. 

4) Jawaban d, diberi skor 2. 

5) Jawaban e, diberi skor 1. 

3.7.4  Tabulasi 

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi 

kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi  

diperlukan  ketelitian agar  tidak  terjadi  kesalahan. Menurut  Hasan (2006, hlm. 

20) tabel hasil tabulasi dapat berbentuk sebagai berikut:  

1) Tabel  pemindahan,  yaitu  tabel  tempat  memindahkan  kode-kode  dari 

kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai arsip. 

2) Tabel biasa, adalah tabel yang disusun berdasar sifat responden tertentu dan 

tujuan tertentu. 

3) Tabel  analisis,  tabel  yang  memuat  suatu  jenis  informasi  yang  telah 

dianalisis. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis  data  adalah kegiatan memperkirakan atau dengan menentukan 

besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu (beberapa) kejadian terhadap suatu 

(beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan atau meramalkan kejadian  

lainnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif persentase. Metode ini digunakan untuk  mengkaji variabel yang ada pada 

penelitian yaitu kampanye politik melalui media sosial (X) dan peningkatan literasi 

politik generasi milenial (Y).  Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi 

data dibagi dengan jumlah responden dikali  100  persen,  seperti  dikemukakan  

Hasan  (2006, hlm. 22)  adalah  sebagai berikut: 

𝑃 =
𝐹

𝑁
 ×  100% 

Keterangan : 

P : Persentase F : Frekuensi 

N : Jumlah responden 100% : bilangan tetap 

Persentase dari tiap-tiap kategori dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Tabel 3.7 
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Deskripsi Persentase 

1) 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 x 100% 

2) 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 x 100% 

3) 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 x 100% 

4) 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 x 100% 

5) 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 x 100% 

(Diolah oleh peneliti, 2019) 

Data yang diolah kemudian digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu 

keputusan, yaitu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis (Hasan, 2006, 

hlm. 34). Hipotesis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1) H0: tidak ada pengaruh antara kampanye politik di media sosial terhadap 

tingkat literasi politik generasi milenial. 

2) H1: terdapat pengaruh antara kampanye politik di media sosial terhadap 

tingkat literasi politik generasi milenial 

3) H2: variabel pesan politik berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi 

politik generasi milenial 

4) H3: variabel citra politik berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi 

politik generasi milenial 

5) H4: variabel media kreatif berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi 

politik generasi milenial 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum 

(Sugiyono, 2011, hlm. 47). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi 

SPSS untuk mempermudah dan mempercepat pengolahan data dengan 

menggunakan uji regresi dengan dua teknik pengambilan cara keputusan dalam 

analisis berdasarkan hasil uji t parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Rahardjo, 2014), dan uji F simultan untuk 

mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat (Raharjo, 2016). 


