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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Menurut Darmawan (2013, hlm.127) metode penelitian 

adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 

data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Metode ini menunjuk pada proses, prinsip, 

serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan 

mencari jawaban atas masalah tersebut. Dalam penelitian ini, 

metode yang digunakan adalah regresi. Dimana pada penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh 

penggunaan instagram sebagai interaksi sosial dan akses berita 

oleh pemilih muda terhadap partisipasi politik offline melalui 

ekspresi politik media daring dalam Pilgub Jabar 2018 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan 

instagram sebagai media interaksi sosial dan penggunaan 

Instagram sebagai media akses berita, variabel terikatnya adalah 

partisipasi politik offline dan variabel interveningnya adalah 

ekspresi politik media daring. Menurut Darmawan (2013, hlm 

109) menjelaskan bahwa variabel independen adalah variabel 

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat, 

variabel ini juga sering disebut variabel stimulus. Variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen dan sering juga disebut sebagai variabel output. 

Sedangkan, variabel intervening adalah variabel yang secara 

teoritis memengaruhi (memperkuat) hubungan antara variabel 

independen dan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. 

Teori yang digunakan adalah Differential Gains Model. 

Data yang akan dianalisis memiliki fokus utama dalam paritsipasi 

politik offline sesuai yang diungkapkan oleh Zuniga (2014). 

Selain itu juga analisis yang akan dilakukan oleh peneliti akan 

berfokus pada penggunaan instagram yang dilakukan oleh 

pemilih muda, berupa faktor interaksi sosial dan akses berita. 
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Lalu peneliti juga mencari pengaruh penggunaan instagram 

terhadap partisipasi politik offline melalui ekspresi politik media 

daring. 
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Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi 

regresi berganda. Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti 

maka jenis penelitian ini adalah penelitian regresi. Menurut Deni 

Darmawan (2013, hlm, 179) untuk mencari pengaruh dari suatu 

perlakuan terhadap perubahan yang dicapai. 

3.2 Desain Penelitian 

3.2.1 Pendekatan Penelitian 

Menurut Darmawan (2013, hlm.37) penelitian kuantitatif adalah 

suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa 

angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui. 

3.2.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai peneliti yakni penelitian 

korelasional dimana penelitian ini menerangkan tingkat korelasi atau 

hubungan antar variabel dan menguji hipotesis yang diteliti (Masyhuri & 

Zainuddin, 2008 hlm 34). Hubungan yang dicari itu disebut korelasi. 

Metode korelasi bertujuan untuk meneliti sejauh mana variasi pada satu 

faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain. (Rakhmat, 2012 hlm 

27). 

3.2.3 Populasi dan Sampel 

Partisipan dari penelitian ini adalah pemilih muda (17-

30 tahun) yang termasuk kedalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) 

Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Hal tersebut sesuai yang 

dikemukakan oleh pihak KPU bahwa pemilih muda merupakan 

salah satu tombak bagi politik di Jawa Barat. Pemilihan usia 

tersebut disesuaikan dengan target KPU yang menganggap 

perlu ada pembentukan karakter yang bisa meningkatkan 

partisipasi politik mereka. Untuk melakukan penelitian, peneliti 

memilih Jawa Barat, karena Pilgub Jabar 2018 merupakan isu 

yang sangat hangat ketika pemilihan kepala daerah serentak. 

Dengan pencarian lebih mudah dijangkau hasil penelitian pun 

dapat valid dan sesuai dengan tujuan peneliti. 
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Darmawan (2013, hlm. 137) mengatakan populasi 

adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki 

jumlah banyak dan luas. Jika data diambil dari populasi, maka 

akan memerlukan dan dan waktu yang cukup banyak sehingga 

dalam penelitian hal itu terlalu mahal. Dalam penjelasan diatas 

dapat dikatakan bahwa populasi. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud populasi adalah menurut KPU Jawa Barat pemilih 

muda di Pilgub Jabar 2018 yang berada pada umur 17-30 tahun 

sebanyak 9.765.291 orang. 

Darmawan (2013, hlm. 138) mengatakan sampel 

ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, 

tujuan, hipotesis, metode, dan instrumen penelitian di samping 

pertimbangan waktu, tenaga dan pembiayaan. Dapat dikatakan 

bahwa sampel memang disesuaikan dengan kebutuhan utama 

penelitian itu sendiri. Dalam hal ini sampel dari penelitian 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Masuk daftar pemilihan tetap Pilgub Jabar 2018 

2. Umur 17-30 tahun 

3. Menggunakan instagram 

Dari populasi ini akan di tarik sample dengan menggunakan 

formula yang di sediakan oleh Slovin (dalam Darmawan, 2013, hlm. 

156). Formula pengambilan sample tersebut adalah sebagai berikut: 

Penjelasan: 

 n: total sampel 

 N: total populasi 

 e: toleransi kesalahan 

Menggunakan populasi yang telah ditentukan sebelumnya, ukuran 

sampel akan menjadi:  

n =    N    . 

             1+ Ne
2
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Keterangan: 

n : Jumlah sampel yang dicari  

N  : Jumlah populasi  

e  :  Nilai presisi yang ditentukan sebesar 90% adat e = 

0,1 

 

n =         9.765.291 ____=  99,99  atau dibulatkan menjadi 

100 

                9.765.291 (0,1)² + 1 

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik stratified random 

sampling. Menurut Darmawan (2013, hlm. 146) simple random 

sampling adalah teknik pengambilan sample yang memberikan 

kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan sample. 

3.4 Instrumen penelitian  

3.4.1 Kuesioner 

Menurut Darmawan (2013, hlm. 160) dalam teknik 

pengumpulan data dengan angket digunakan kisi-kisi yang 

merupakan pedoman bagi peneliti dalam menyusun alat 

pengumpulan data. Atas dasar kisi-kisi tersebut, maka pertanyaan-

pertanyaan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang 

sebenarnya disusun. Selanjutnya tentang seluk-beluk tiap-tiap jenis 

alat pengumpul data tersebut. Jenis kuesioner sendiri menurut 

Darmawan (2013, hlm. 160) ada tiga, yaitu tertutup, terbuka, dan 

campuran. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan dengan 

menggunakan kuesioner penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang 

lebih valid berupa angka yang sesuai dengan penelitian ini. 

3.4.2 Studi Kepustakaan 

Dalam sebuah penelitian peneliti menurut Darmawan (2013, 

hlm. 113) harus menggunakan teori sebagai faktor pendukung 

penelitiannya. Di sini peneliti dapat menulis mulai dari teori-teori 

atau batasan tentang fokus maslah sampai dengan faktor 

pendukungnya. Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori 

dan konsep, mengmpulkan buku yang terkait yang sehubungan 

dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun rincian dari studi 
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kepustakaan yang dijadikan sumber/rujukan teori dan prinsip yaitu 

berupa buku, internet, jurnal penelitian, artikel, ataupun lainnya yang 

terkait dengan penelitian ini. 

3.5 Skala Pengukuran 

Untuk skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala interval. Skala interval adalah untuk membedakan subyek 

berdasarkan klasifikasi, peringkat, dan jarak yang sama antar titik dalam 

skala diantara individu. Sedangkan teknik penyusunan skala 

menggunakan Skala Likert. . Dalam Darmawan (2013, hlm. 169) skala 

Likert’s digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap instrumen pada skala 

likert mempunyai gradasi dari sangat positif menjadi sangat negatif, 

skala 5-1 mewakili opini responden tentang tingkat persetujuan 

responden terhadap pernyataan atau pertanyaan yang terdapat di 

kuesioner. Indikator tersebut akan menjadi tolak ukur untuk menyusun 

item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.  

Untuk melakukan kuantifikasi maka skala tersebut kemudian 

diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan. 

Menurut (Sugiyono. 2010, hlm. 93) skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. 

Tabel 3. 1 

Kriteria Bobot Nilai Alternatif 

Pilihan Jawaban Nilai / Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 
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Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Darmawan, 2013, hlm. 169 

3.6 Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini meliputi 

penggunaan instagram sebagai variabel bebas (x) yang memiliki 

dua subvariabel yaitu Interaksi Sosial dan Akses Berita (Zuniga, 

dkk., 2014, hlm. 624). Variabel terikat (Y) yaitu partisipasi politik 

offline yang memiliki dimensi memilih, kampanye, dan kegiatan 

kolektif (Zuniga, dkk. hlm 613) dan dalam penelitian ini juga 

terdapat variabel itervening yaitu Ekspresi Politik media daring 

yang memiliki dua dimensi yaitu pencarian informasi dan ekspresi 

(Yamamoto, 2013, hlm 5). Pengoperasian variabel dari ketiga 

variabel dijadikan objek pada penelitian ini menggunakan skala 

Likert.  Penjelasan tiga variabel tersebut agar lebih jelas disajikan di 

dalam operasional variabel yang sebagaimana diringkas pada Tabel 

Operasionalisasi Variabel 3.3. 
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Tabel 3. 2 

Definisi Operasional 

Variabel Definisi Dimensi Indikator Pernyataan Metode 

 

Variabel 

Independen: 

Penggunaan 

Instagram  

 (X) 

 

 

Penggunaan media sosial terbagi 

menjadi dua, yaitu penggunaan 

media sosial untuk interaksi sosial 

dan penggunaan media sosial 

untuk akses berita. Interaksi sosial 

menunjukan sejauh mana subjek 

bergantung pada situs jejaring 

sosial untuk tujuan interaksi 

sosial. sedangkan mengakses 

berita menunjukkan sejauh mana 

situs jejaring sosial membantu 

individu untuk tetap mendapat 

informasi dan mendapatkan berita 

(Zuniga, dkk., 2014, hlm. 618) 

Interaksi 

Sosial (X1) 

 

 

 

Berbagi 

informasi 

 

Tingkat mengatakan 

bahwa Instagram 

digunakan sebagai 

media berbagi 

informasi diri 

 

Skala 

Likert 

Media 

berhubungan 

dengan orang lain 

Instagram 

merupakan media 

sosial yang tepat 

untuk berhubungan 

dengan orang lain 

Skala 

likert 

Ekspresi diri Tingkat 

menggunakan 

instagram sebagai 

Skala 

Likert 
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media 

mengekspresikan 

diri 

Media sosial 

yang 

mengakomodasi 

komunikasi 

Instagram dapat 

mengakomodasi 

untuk 

berkomunikasi 

dengan orang lain 

secara maksimal 

Skala 

likert 

Kegiatan sehari-

hari 

Mengunggah 

kegiatan sehari hari 

Skala 

likert 

Unggah untuk 

beropini 

memberikan opini 

terhadap banyak hal 

dengan cara 

mengunggah konten 

dengan 

menggunakan foto 

Skala 

Likert 
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atau video 

Memberikan 

opini melalui foto 

atau video 

memberikan opini 

melalui foto atau 

video melalui 

instgram paling 

tepat dalam 

menggambarkan 

perasaan 

 

Skala 

Likert 

Intensitas 

Komentar 

unggahan teman 

sering 

mengomentari 

unggahan teman 

saya 

Skala 

Likert 

Tertarik dengan 

Diskusi 

Tingkat ketertarikan 

terhadap dskusi di 

Instagram 

Skala 

Likert 
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Media untuk 

berdiskusi 

instagram bisa 

dijadikan tempat 

untuk diskusi 

terbuka mengenai 

isu yang sedang ada 

di masyarakat 

Skala 

Likert 

Mengakses 

Berita (X2) 

Konten Berita Tingkat intensitas 

membaca berita 

Skala 

Likert 

 Pemahaman Tingkat pengaruh 

berita online 

terhadap diri 

Skala 

Likert 

 Komentar Tingkat intensitas 

komentar di akun 

berita 

Skala 

Likert 
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Variabel 

Intevening 

Ekspresi 

Politik 

Media 

Daring 

(Z) 

Yamamoto dan dan Kushin 

(dalam Yamamoto, 2013, hlm. 5) 

mengatakan Ekspresi Politik 

media daring  adalah 

multidimensional, yang terdiri 

dari pencarian informasi dan 

ekspresif 

Ekspresi 

(Z) 

Unggahan Tingkat intensitas 

unggah konten 

Pilgub Jabar 2018 

Skala 

Likert 

Pendapat Tingkat intensitas 

memberikan 

pendapat di 

Unggahan terkait 

Pilgub Jabar 2018 

Skala 

Likert 

Pencarian 

Informasi 

(Z) 

Pengetahuan 

kemampuan 

Tingkat 

pengetahuan 

kemampuan Calon 

Gubernur Jabar 

2018 

Skala 

Likert 

Pengetahuan 

kegiatan 

Tingkat 

pengetahuan 

kegiatan Calon 

Gubernur Jabar 

Skala 

Likert 
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2018 

Pengetahuan 

Perencanaa 

Tingkat 

pengetahuan 

Perencanaan Calon 

Gubernur Jabar 

2018 terhadap Jabar 

Skala 

Likert 

Variabel 

Dependent 

Partisipasi 

Politk 

Offline 

Partisipasi politik biasanya 

dikonseptualisasikan sepanjang 3 

dimensi: pemungutan suara, 

kegiatan kampanye, dan kegiatan 

kolektif Verba & Nie (dalam 

Zuniga, dkk., 2014, hlm. 613) 

Kampanye 

(Y) 

Mengikuti 

kampanye 

Tingkat intensitas 

mengikuti 

kampanye 

Skala 

Likert 

Membandingkan 

kemampuan 

tingkat intensitas 

mengikuti 

kampanye untuk 

membandingkan 

kemampuan 

Skala 

Likert 

Alasan mengikuti 

kampanye 

Tingkat persetujuan 

kampanye karena 

keinginan dari 

Skala 

Likert 
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dalam diri 

Kegiatan 

bersama 

(Y) 

Diskusi Tingkat ketertarikan 

terhadap diskusi 

Skala 

Likert 

Pendapat orang 

lain 

Tingkat rasa ingin 

tahu pendapat orang 

lain 

Skala 

Likert 

Persepsi Tingkat rasa ingin 

menyamakan 

pikiran dengan 

orang lain 

Skala 

Likert 

Memilih 

(Y) 

Visi dan misi Tingkat penting 

memilih karena visi 

dan misi 

Skala 

Liker 

Masa depan 

wilayah 

Tingkat penitng 

untuk menggunakan 

hak suara 

Skala 

Likert 
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3.7    Pengujian Instrumen Penelitian 

3.7.1. Uji Validitas  

Menurut Suharsimi (dalam Arikunto, 2013, hlm 211), 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Suatu instrument 

yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. 

Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah.. 

Dalam praktik penelitian, dari sekian metode yang ada 

pada umumnya para peneliti biasa menggunakan korelasi item 

total dikoreksi (corrected item-total correlation, ritd) sebagai 

statistic uji validitas. Koefisien korelasi item total dikoreksi 

digunakan jika jumlah item yang diuji relative kecil, yaitu kurang 

dari 30 (Kusnendi, 2008, hlm.95). Alasannya adalah, dengan 

jumlah item kurang dari 30 dan uji validitas digunakan koefisien 

korelasi item total, hasilnya diperoleh besaran koefisien korelasi 

yang cenderung over estimate. Hal tersebut dimungkinkan terjadi 

karena pengaruh spurious overlap, yaitu adanya tumpang tindih 

atau pengaruh kontribusi masing-masing skor item terhadap 

jumlah 
skor

 total. Untuk menghilangkan efek spurious overlap 

maka koefisien korelasi item total perlu dikoreksi dengan nilai 

simpangan baku (standard deviation) skor item dan skor total. 

Karena itu, koefisien korelasi item total dikoreksi (ritd) 

didefinisikan sebagai berikut :   

ri-itd = 

    (  )   

√ (  )    (  )  –   (   )(  )(  ) 
 

di mana : 

rix  = koefisien korelasi item total 

Si  = simpangan baku skor setiap item pertanyaan 

SX = simpangan baku skor total 

(Kusnendi, 2008, hlm. 95 ) 
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Untuk menentukan item mana yang memiliki validitas 

yang memadai, para ahli menetapkan patokan besaran koefisien 

korelasi item total dikoreksi sebesar 0,25 atau 0,30 sebagai batas 

minimal valid tidak nya sebuah item. Artinya, semua item 

pertanyaan atau pernyataan yang memiliki koefisein korelasi item 

total dikoreksi sama atau lebih besar dari 0,25 atau 0,30 

diindikasikan memiliki validitas internal yang memadai, dan 

kurang dari 0,25 atau 0,30 diindikasikan item tersebut tidak valid. 

Dalam praktek penelitian, perlakuan terhadap pertanyaan yang 

tidak memenuhi syarat validitas biasanya didrop dari kuisioner 

penelitian. Artinya, item yang tidak valid tersebut tidak diikut 

sertakan dalam analisis data selanjutnya.  

Validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

variabel Penggunaan Instagram sebagai variabe (X), Partisipasi 

Politik Offline sebagai variabel (Y), dan ekspresi politik media 

daring sebagai variabel intervening (Z). Metode validitas yang 

digunakan adalah Corrected Item Correlation. Perhitungan 

validitas item instrumen menggunakan program SPSS Statistic 

22. Hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 

Uji Validitas 

Variabel 
No 

soal 

Corrected Item 

Correlation 

r tabel 

(n=30) 
Keterangan 

 

Penggunaan 

Instagram (X) 

1 0,641 0,306 Valid 

2 0,609 0,306 Valid 

3 0,762 0,306 Valid 

4 0,598 0,306 Valid 

5 0,432 0,306 Valid 

6 0,554 0,306 Valid 
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7 0,684 0,306 Valid 

8 0,719 0,306 Valid 

9 0,555 0,306 Valid 

10 0,387 0,306 Valid 

11 0,653 0,306 Valid 

12 0,310 0,306 Valid 

13 0,393 0,306 Valid 

14 0,590 0,306 Valid 

15 0,463 0,306 Valid 

16 0,383 0,306 Valid 

Ekspresi Politik 

Media Daring (Z) 

17 0,625 0,306 Valid 

18 0,781 0,306 Valid 

19 0,765 0,306 Valid 

20 0,679 0,306 Valid 

21 0,593 0,306 Valid 

22 0,751 0,306 Valid 

23 0,784 0,306 Valid 

24 0,794 0,306 Valid 

25 0,781 0,306 Valid 

Partispasi politik 26 0,653 0,306 Valid 
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offline (Y) 27 0,472 0,306 Valid 

28 0,640 0,306 Valid 

29 0,549 0,306 Valid 

30 0,724 0,306 Valid 

31 0,656 0,306 Valid 

32 0,563 0,306 Valid 

33 0,475 0,306 Valid 

34 0,428 0,306 Valid 

Sumber: Lampiran 4. Output Validitas dan Realibilitas 

Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada 30 

responden dengan derajat kebabasan (dk) n-2 (30-2=28), 

maka rtabel sebesar 0,3061 dari tabel yang sudah dibuat dapat 

terlihat bahwa nilai rhitung sudah lebih besar dibandingkan 

dengan rtabel. Hal tersebut menjadikan item pertanyaan diatas 

dapat dijadikan sebagai alat ukur terhadap penelitian ini. 

Jika dilihat di dalam tabel untuk variabel Penggunaan 

Instagram (X) setiap item pertanyaan nilai rhitungnya sudah 

melebihi 0,306. Hal tersebut juga berlaku pada variabel 

Ekspresi Politik Media Daring (Z) sebagai variabel 

intervening nilai rhitungnya sudah melebihi rtabel. Serta 

untuk variabel Partisipasi Politik offline (Y) nilai rhitungnya 

pun sudah melebihi 0,306. Dapat disimpulkan dari pernyataan 

sebelumnya bahwa hasil dari uji validitas ini sudah 

menunjukan bahwa semua butir pernyataan sudah layak dan 

bisa dijadikan sebagai alat ukur penelitian dan analisa 

selanjutnya. 

3.7.2  Uji Realibilitas 

Selain dengan menggunakan uji validitas, item soal pada 

instrument penelitian ini diuji dengan menggunakan uji reabilitas. 
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Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah item soal dapat 

dipercaya atau tidak. Disamping itu, pengujian ini digunakan 

untuk melihat apakah item soal dapat diuji kapanpun dan 

dimanapun. Pengujian reabilitas ini menggunakan penelitian ini 

menggunakan rumus alpha dari Cronbach yaitu: 

    [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ]     (Arikunto, 2013, 

hlm. 239) 

Dimana: 

r11 = Reliabilitas Instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑  
  =  Jumlah varians butir 

  
   = Varians Total 

Untuk melihat signifikansi reliabilitasnya dilakukan 

dengan mendistribusikan rumus student t, yaitu:  

      
   √(   )

√    
 

Dengan kriteria: Jika thitung > ttabel maka instrument 

penelitian reliable dan signifikan, tetapi ketika thitung < ttabel maka 

instrument penelitian tidak reliable. 

Metode Alpha Cronbach diukur menggunakan skala 0 

hingga 1. Skala ini diklasifikasikan menjadi enam bagian yang 

menentukan tingkat keberhasilan dari suatu alat ukur. Klasifikasi 

tersebut sebagai berikut (Devellis, 2012, hlm. 209) 

 Alpha Cronbach Score 0,0-0,5 artinya tidak dapat 

diterima 

 Alpha Cronbach Score 0,51-0,6 artinya tidak 

buruk 

 Alpha Cronbach Score 0,61-0,7 artinya 

dipertanyakan 

 Alpha Cronbach Score 0,71-0,8 artinya dapat 

diterima 

 Alpha Cronbach Score 0,81-0,9 artinya bagus 
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 Alpha Cronbach Score 0,91-1 artinya sangat 

bagus 

Dalam penelitian ini uji realibilitas dengan menggunakan 

program SPSS, hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 

Uji Reabilitas 

Variabel 

Alpha 

Cronbach 

Score  

Critical 

r 
Hasil 

Penggunaan 

Instagram (X) 
0,889 0,81-0,9 Bagus 

Expresi Politik di 

media sosial (Z) 
0,923 0,91-1 

Sangat 

Bagus  

Partisipasi Politik 

Offline (Y)  
0,850 0,81-0,9 Bagus 

Sumber: Lampiran 4. Output Validitas dan Realibilitas 

3.8  Prosedur Penelitian  

Menurut Darmawan (2013, hlm 11) prosedur penelitian 

adalah langkah-langkah atau urutan-urutan yang harus dilalui 

atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Adapun tahapan prosedur 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikasn dan merumuskan masalah. 

Pendefinisian masalah harus jelas, baik dari segi 

keleluasaannya maupun dari segi kedalamannya 

2. Melakukan studi kepustakaan. Mengacu pada 

teori-teori yan berlaku dan dapat dicari atau 

dtemukan pada buku-buku teks ataupun 

penelitian orang lain 

3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan 

pernyatan atau tanggapan yang sifatnya 
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sementara tentang fenomena yang akan 

diselidiki. Berguna untuk membantu peneliti 

menuntun jalan pikirannya agar mencapai hasil 

penelitiannya, yang dihipotesiskan adalah 

pernyataan yang ada pada rumusan masalah 

4. Menentukan model atau desain penelitian. Model 

yang dipakai dapat berupa model matematika. 

Tahap ini dapat diganti dengan tahap 

menentukan desain penelitian 

5. Mengumpulkan data. Data harus dicari dengan 

teknik yang sesuai 

6. Mengolah dan menyajikan informasi. Setelah 

data dikumpulkan selanjutnya diolah sehingga 

informasi yang tersaji lebih mudah 

diinterpretasikan dan dianalisis lebih lanjut, 

misalnya dalam bentuk tabel, grafik, dan nilai 

statistik 

7. Menganalisis dan menginterpretasikan data. 

Kemudian hasil olahan data tersebut dianalisis 

lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat 

analisis yang sesuai agar dapat dihasilkan kajian 

yang cukup tajam, mendalam, dan luas 

8. Membuat kesimpulan. Pada tahap ini peneliti 

membuat kesimpulan yang sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan. Saran disajikan pla 

karena penelitian mempunyai keterbatasan-

keterbatasan atau asumsi-asumsi 

9. Membuat laporan.  

3.9 Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode berikut:  

 Metode Analisis Data Deskriptif 
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Menurut Sugiyono (2017, hlm 147) Analisis deskriptif adalah 

statistik yang  digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut Darmawan (2013, hlm. 

49) analisis deskriptif bertjuan untuk mendeskripsikan suatu objek atau 

kegiatan yang menjadi perhatian peneliti. 

Analisis data ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk 

menjawab rumusan masalah maka teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif, yakni untuk mengetahui gambaran 

Penggunaan Instagram terhadap Partisipasi Politik Offline melalui 

Ekspresi Politik Media Daring. 

Statistika deskriptif yaitu suatu analisis yang paling mendasar 

untuk menggambarkan data secara umum. Analisis data yang dilakukan 

meliputi : menentukan kriteria kategorisasi, menghitung nilai statistik 

deskriptif, dan mendeskripsikan variabel. (Kusnensi, 2017, hlm. 6) 

1. Kriteria Kategorisasi 

X > (μ + 1,0σ)   : Tinggi 

( μ – 1,0σ) ≤ X ≤ ( μ + 1,0σ)  : Moderat / Sedang 

X < ( μ – 1,0σ)   : Rendah 

Dimana : 

X = Skor Empiris 

μ = rata-rata teoritos = (skor min + skor maks)/2 

σ = simpangan baku teoritis = (skor maks – skor min)/6 

 

2. Distribusi Frekuensi 

Merubah data variabel menjadi data ordinal, dengan 

ketentuan. (Kusnendi, 2017, hlm. 6) : 
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Tabel 3. 5 Kategori Variabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Nilai 

Tinggi 3 

Moderat 2 

Rendah 1 

 

 Metode Analisis Data Kuantitatif 

Penelitian ini akan menggunakan path analysis untuk 

menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Riduwan dan Engkos 2013, hlm. 2). Ching 

Chun Li (dalam Darmawan, 2013, hlm 61) juga berpendapat bahwa 

analisis jalur merupakan salah satu analisis statistik untuk menguji 

beberapa hipotesis penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian ini, path 

analysis akan menggunakan analisa regresi linier berganda dengan 

menggunakan bantuan dari program statistik yaitu Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) 22. Menurut Darmawan (2013, hlm. 54) 

Regresi linear berganda untuk mencari pengaruh dari suatu perlakuan 

terhadap perubahan yang dicapai. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penggunaan 

Instagram sebagai Interaksi Sosial dan  Penggunaan Instagram sebagai 

Akses Berita yang akan mempengaruhi variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu Partisipasi Politik Offline. Bentuk persamaan regresi 

yang digunakan adalah sebagai berikut menurut Peter McLeod (dalam 

Darmawan, 2013, hlm 54):  
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Y = a + b1X1 + b2X2 
Keterangan : 

Y       = Variabel dependen Y 

X1        = Variabel Independen Interaksi Sosial 

X2        = Variabel Independen Akses Berita 

a        = Konstanta 

b1, b2,  = Koefisien Regresi 

       

3.9.2 Uji Asumsi Klasik 

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Rohmana (2010, hlm. 20) uji signifikansi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

melalui uji t hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan 

mempunyai distribusi normal.  

Salah satu cara termudah melihat normalitas residual 

adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan 

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. 

Penelitian ini akan menggunakan meotde Kolmogrov 

Smirnov. Menurut Sugiyono (2014, hlm 150) kriteria dari uji ini 

adalah: 

1. Jika nilai probabilitas (Asymtotic Significant) 

<0,05 maka distribusi tidak normal 

2. Jika nilai probabilitas (Asymtotic Significant) 

>0,05 maka distribusi normal 

3.9.2.2 Uji Multikolonieritas 

Menurut Kusnendi (2007, hlm 51) menjelaskan bahwa uji ini 

merupakan gambaran mengenai kondisi antara variabel independen atau 

variabel penyebab terdapat hubungan yang sempurna atau singularity. Ia 

juga menuturkan bahwa uji ini tidak dapat dilanggar karena apabila 

sampelnya memiliki masalah terhadap uji ini maka akan menghasilkan 

parameter model yang tidak dapat diprediksi atau diestimasi. Menurut 

Ghozali (2011, hlm 106) menjelaskan bahwa uji ini terlihat dari nilai 
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VIF, jika nilai VIF , 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolonieritas. 

3.9.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011, hlm 139-143) uji ini bertujuan untuk 

melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidasamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

3.9.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011, hlm 110) tujuan dari uji autokorelasi 

adalah untuk menguji apakah ada model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi maka ada 

masalah. 

Pada penelitian ini akan menguji dengan motode uji Durbin-

Watson (DW Test). Kriteria menurut Ghozali (2011, hlm 110) adalah: 

 • Jika DW < dL atau DW > 4 – dL, maka terdapat autokorelasi.  

 • Jika dU < DW < 4 – dU, maka tidak terdapat autokorelasi.  

• Jika dL ≤ DW ≤ dU atau 4 – dU ≤ DW ≤ 4 – dL, uji Durbin 

Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti 

(inconclusive).  

3.9.3 Uji Hipotesis 

3.9.3.1 Uji Korelasi 

Uji korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan 

dan apabila ada, berapa keeratan hubungan serta berarti atau tidaknya 

hubungan tersebut (Arikunto, 2013, hlm. 313).Untuk menghitung 

koefisien korelasi menggunakan Pearson Product-Moment secara 

manual bisa menggunakan formula sebagai berikut: 

 
 

Penjelasan: 

r :Nilai Korelasi Pearson 
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∑X :Jumlah pengamatan variabel X 

∑Y :Jumlah pengamatan variabel Y 

∑XY :Jumlah total dari pengamatan terhadap variabel X dan Y 

∑X
2
 :Jumlah nilai kuadrat dari pengamatan variabel X 

∑Y
2
 :Jumlah nilai kuadrat dari pengamatan variabel Y 

Menurut Sugiyono (2017, hlm 184), tingkatan pedoman untuk 

memberikan interpretasi koefisien korelasi: 

 0,00-0,199 dengan nilai sangat rendah 

 0,20-0,399 dengan nilai rendah 

 0,40-0,599 dengan nilai sedang 

 0,60-0,799 dengan nilai kuat 

 0,80-1,000 dengan nilai sangat kuat 

3.9.3.2 Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Menurut Rohmana (2010, hlm. 48) Uji t merupakan suatu 

prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk 

verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nul (H0). Keputusan 

untuk menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji 

statistic yang diperoleh dari data. Uji t bertujuan untuk menguji 

tingkat signifikansi dari setiap variable bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Dalam pengujian hipotesis melalui uji-t 

tingkat kesalahan yang digunakan peneliti adalah 5% atau 0,05% 

pada taraf signifikansi 95%. Secara sederhana t hitung dapat 

menggunakan rumus: 

Tbk =
  

 √(      )     
               

   

(Kusnendi, 2017, hlm. 4) 

Kriteria keputusan menolak atau menerima H0, sbb: 

 Jika nilai t hitung > nilai t kritis, maka Ho ditolak atau 

menerima Ha artinya variabel itu signifikan. 

 Jika nilai t hitung < nilai t kritis, maka Ho diterima atau 

menolak Ha artinya variabel itu tidak signifikan 
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3.9.3.3 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara keseluruhan merupakan 

penggabungan variabel X terhadap terhadap variabel terikat Y 

untuk diketahui berapa besar pengaruhnya. Langkah-langkah 

dalam uji F ini adalah sebagai berikut (Kusnendi, 2017, hlm. 4): 

Mencari F hitung dengan formula sebagai berikut : 

H0 : b1 = b2 = … = bk = 0 

H1 :  minimal ada sebuah b ≠ 0 

   
      

      
   

3.9.3.4  Koefisien Determinasi (R
2
) dan Adjusted R

2
 

 Adjusted R
2
 digunakan untuk mengevaluasi model 

terbaik. R
2
 bisa terhadap jumlah independent variabel yang 

dimasukkan kedalam model. Setiap independent variabel 

ditambahkan kedalam model. R
2
 akan meningkat meskipun 

independent variabel tersebut secara statistic tidak signifikan 

mempengaruhi dependent variable. Adjusted R
2 

nilainya bisa 

naik atau turun apabila satu
 
independent variable ditambahkan 

kedalam model. 

Koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus: 

R
2
=       /       

Sedangkan adjusted R
2
 dapat dihitung menggunakan rumus :  

Adjusted R
2
 = 1 – [(      /      ) / (      /      )] 

(Kusnendi, 2017, hlm.3) 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika R
2 

semakin mendekat ke angka 1, maka hubungan 

antara variabel bebas dengan variable terikat semakin dekat, 

atau dengan kata lain model tersebut dinilai baik. 

b. Jika R
 2 

semakin menjauh ke angka 1, maka hubungan 

antara variabel bebas dengan variable terikat semakin 

jauh/tidak erat, atau dengan kata lain model tersebut dinilai 

kurang baik. 
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3.9.4 Uji Efek Mediasi 

Menurut Baron dan Kenny (1986, hlm 1176) menjelaskan bahwa 

analisis ini menggunakan uji Causal Step, memiliki tiga persamaan 

regresi yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Persamaan regresi sederhana antara variabel independen 

dan variabel intervening menghasilkan nilai yang 

signifikan 

2. Persamaan regresi sederhana antara variabel independen 

dan dependen menghasilkan nilai yang signifikan 

3. Persamaan regresi berganda oleh variabel independen 

terhadap variabel dependen melalui variabel intervening 

menghasilkan nilai yang signifikan. Mediasi terjadi jika 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen lebih rendah pada persamaan ketiga (c’) 

dibandingkan persamaan kedua (c). 

Hal tersebut dapat tergambar dalam model berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Preacher dan Kelley (2011, hlm. 97) menjelaskan mediasi terbagi 

menjadi dua, yaitu partial mediation dan full mediation. Partial terjadi 

ketika c-c’   , sedangkan full mediation terjadi ketika c-c’ = 0. 

X Y 
c 

X Y 
c’ 

Z 
b 

a 
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Selain itu juga dilakukan Uji Sobel. Menurut Sobel (dalam 

Preacher, dkk, 2007, hlm 190) menjelaskan bahwa uji sobel dapat 

dilakukan dengan empat tahap, yaitu: 

1. Melihat koefisien unstandarilezed antara variabel independen 

dan variabel intervening 

2. Melihat koefisien unstandarilized antara variabel intervening 

dan variabel dependen 

3. Melihat standar error nomor 1 

4. Melihat standar error nomor 2 

Dengan rumus: (Hayes, 2010, hlm 103) 

SEab = √     
        

     
    

  

Z = 
  

    
 

Selanjutnya, untuk menguji apakah ada pengaruh mediasi atau tidak, 

dilakukan juga uji Bootsrapping, menurut Preacher, dkk (2007, hlm. 

191) menjelaskan bahwa uji Bootstrapping adalah pengujian untuk 

estimasi dan juga hipotesis. Dalam bootstrapping, sampel 

dikonseptualisasikan sebagai populasi yang mewakili populasi yang 

lebih luas dari mana sampel itu berasal, dan distribusi sampling dari 

statistik apa pun dapat dihasilkan dengan menghitung statistik yang 

menarik dalam beberapa resample dari kumpulan data. Menggunakan 

bootstrapping, tidak ada asumsi tentang bentuk distribusi sampling dari 

statistik yang diperlukan ketika melakukan pengujian inferensial. 

Menurut Hayes (2013, hlm 110) menjelaskan jika interval BootLLCI 

dan BootULCI tidak bertemu dengan angka nol maka dapat disimpulkan 

terjadi pengaruh mediasi. 


