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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian, desain penelitian berperan sangat pening. 

Dalam memberikan panduan bagi peneliti mengenai bagaimana suatu penelitian 

akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dibuat 

di awal penelitian dibutuhkan desain penelitian. Secara sederhana desain 

penelitian dapat juga disebut rencana penelitian (Purwanto & Sulistyastuti, 2007, 

hlm.25). Prosedur penelitian dilakukan berdasarkan alur penelitian yang dimulai 

dari merasakan adanya masalah, mengenali karakteristik masalah, merumuskan 

masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan 

menarik kesimpulan (Ali, 2014, hlm. 40). 

Penelitian ini dilakukan melalui metode kuantitatif yang nyata, berpola, 

rasional, bebas nilai, dan besifat objektif. Metode didefinisikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

kuantitatif disebut juga sebagai metode tradisional dan positivistik, dimana  filsafat 

positivism menganggap suatu realitas/gejala/fenomena dapat diklasifikasikan, 

relatif tetap, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab-akibat 

(Sugiyono, 2013, hlm.14). Hasil penelitian dari pendekatan kuantitatif dibuat 

kesimpulan secara umum sehingga menciptakan suatu generalisasi atas temuan 

penelitian (Daniel, 2016, hlm.95). Dalam menganalisis data yang diperoleh, 

metode kuantitatif menggunakan uji statistik. 

 Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif studi 

korelasional yang berperan dalam mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil 

penelitian yang berupa situasi seperti hubungan antara variabel, keberlangsungan 

sebuah proses, pendapat-pendapat atas suatu kondisi, hingga dampak yang terjadi. 

Dalam studi korelasional sumber data penelitian adalah jawaban individu atau 

khalayak atas masalah penelitian yang sudah dirumuskan seperti hubungan antar 
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variabel dalam penelitian. Melalui studi korelasional, hubungan antar variabel, 

prediksi atas keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya dapat di 

deskripsikan (Ali, 2014, hlm. 220). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu, 

dimensi terpaan informasi politik media online Tempo.co (variabel independen 

atau X) dengan literasi politik pemilih pemula (variabel dependen atau Y). 

3.2 Partisipan Penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah kalangan pemilih pemula 

pengakses Tempo.co. Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang 

pemilihan umum adalah warga negara yang baru pertama kali memilih dan telah 

berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih 

dalam pemilihan umum. Kalangan pemilih pemula yang menjadi responden 

penelitian adalah khalayak dengan usia 17-21 tahun. Mengingat masa pemilihan 

umum dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sekali, maka cakupan kalangan 

pemilih pemula adalah khalayak dengan usia 17-21 tahun. Purnawirawan angkatan 

bersenjata sebagai kelompok usia pemilih pemula tidak dilibatkan dalam 

penelitian ini karena dianggap sudah memiliki kemampuan literasi politik yang 

baik seperti yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam bab 2. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Keseluruhan dari sumber data yang digunakan dalam meneliti suatu 

fenomena disebut sebagai populasi data. Dalam praktiknya, keseluruhan 

sumber data tidak dilibatkan secara menyeluruh melainkan hanya bagian 

dari populasi yang digunakan untuk data penelitian. Bagian dari populasi 

yang disebut dengan sampel, harus menggambarkan atau mewakili kondisi 

keseluruhan populasi yang digunakan dalam penelitian. Penelitian dianggap 

valid jika sampel yang digunakan ditentukan melalaui kaidah-kaidah 

pengambilan sampel yang baku dan dianggap mewakili populasi (Ali, 2014, 

hlm. 89). Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menjadikan seluruh 
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pembaca atau pengakses media online Tempo.co yang berjumlah rata-rata 

35 juta per bulan sebagai populasi penelitian. Data tersebut diperoleh dari 

laporan tahunan PT. Tempo Inti Media Tbk  tahun 2018 yang dipublikasikan 

di website Tempo.co pada tahun 2020. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang memenuhi ciri atau 

keadaan populasi. Sampel penelitian merupakan representatif dari populasi 

penelitian yang ditentukan menggunakan teknik-teknik tertentu agar 

meminimalisir kekeliruan pengambilan sampel dan memengaruhi 

keberhasilan suatu penelitian (Ali, 2014, hlm. 90). Peluang sampel atau 

subjek penelitian dari keseluruhan populasi tidak diketahui dan tidak dipilih 

secara acak. Teknik tersebut disebut dengan teknik probability sampling. 

Lebih rinci, teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah simple 

random sampling dimana seluruh pembaca Tempo.co yang merupakan 

kelompok usia pemilih pemula dapat menjadi responden dalam penelitian 

ini (Ali, 2014, hlm. 120). Dalam penelitian ini, sampel adalah kalangan 

pemilih pemula pembaca atau pengakses media online Tempo.co. Adapun 

karakteristik responden yang dibutuhkan:  

a. Mengakses media online Tempo.co  

b. Pertama kali mengikuti pemilihan umum pada Pemilu 2019  

c. Berusia 17-21 tahun 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengakses 

Tempo.co yang dirata-ratakan setiap bulan sebanyak 35 juta pengakses. 

Adapun rumus perhitungan sampel yang digunakan adalah rumus Slovin. 

Maka dari itu, mempertimbangkan kriteria responden penelitian, 

pengambilan jumlah sampel ditentukan ditentukan dengan rumus Slovin 

dengan perhitungan :  

𝑛 =
𝑁

1+ N e2 
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Keterangan : 

n = Jumlah sampel yang dibutuhkan 

e = tingkat kesalahan yang ditolerir/margin of error (ditentukan 10%) 

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh perhitungan 

sebagai berikut : 

𝑛 =
35.000.000

1 + 35.000.000 (0,1)2 

 

𝑛 = 99,97  

Penentuan tingkat kesalahan atau margin of error dalam penelitian 

pada umumnnya menggunakan angka 1%, 5%, dan 10% (Sugiyono, 2013, 

hlm.126). Adapun dalam penelitian ini tingkat keselahan ditetapkan 

sebesar 10%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut jumlah sampel yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah 99,97 dibulatkan menjadi 100 orang 

pemilih pemula yang membaca atau mengakses Tempo.co 

3.4 Instrumen Penelitian  

3.4.1 Angket (Quisioner) 

Dalam mengumpulkan data penelitian yang mudah dan sistematis 

dibutuhkan instrumen pengumpulan data sebagai alat bantu peneliti. Angket 

yang digunakan sebagai instrumen penelitian terdiri dari sejumlah daftar 

pernyataan terkait penelitian yang diajukan kepada responden. Angket 

dibuat untuk memperoleh data berupa jawaban dari responden yang paling 

sesuai dengan kenyataan atau kondisi para responden. Dalam praktiknya 

disajikan sejumlah pilihan jawaban yang beragam pada angket penelitian, 

kemudian jawaban yang paling sesuai dengan kondisi atau karaktersistik 

individu dapat dipilih oleh responden tersebut. Angket tersebut termasuk 

kedalam jenis angket tertutup atau terstruktur (Riduwan, 2016, hlm. 38-39). 
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Dalam merumuskan instrumen penelitian, harus memperhatikan 

beberapa pertimbangan seperti objektif, layak, reliabel, dan valid. Hal-hal 

tersebut penting untuk diperhatikan karena instrumen penelitian berperan 

dalam pengukuran dan menghasilkan data yang digunakan untuk 

menjelaskan atau menggambarkan kondisi subjek sesuai fokus penelitian. 

Instrumen ini yang nantinya beperan menerjemahkan perolehan data 

berbentuk angka atau skor menjadi suatu kondisi (Ali, 2014, hlm. 144-145). 

Pengukuran menggunakan skala ordinal, dimana bobot pengukuran 

menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai 

bobot yang sama. Tipe skala yang digunakan yaitu, skala sikap dengan jenis 

skala likert. Variabel yang akan diukur dijelaskan lebih rinci melalui 

dimensi, variabel, sub variabel, hingga indikator yang dapat diukur. Skala 

likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok mengenai kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 

2016, hlm.26-27). Adapun kriteria bobot pengukuran tertuang pada tabel 

berikut ini 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Pernyataan 

Jawaban 

Bobot Nilai 

Pernyataan Positif 

Bobot Nilai 

Pernyataan Negatif 

Sangat Setuju 5 1 

Setuju 4 2 

Netral 3 3 

Tidak Setuju 2 4 

Sangat Tidak Setuju 1 5 

     Sumber : Dr. Riduwan, M.B.A (2016) 

3.4.2 Wawancara 

Untuk melengkapi data, penelitian ini menggunakan metode 

wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi atau data 

secara langsung dari sumber atau subjek penelitian. Wawancara digunakan 
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untuk memperoleh data atau informasi lebih mendalam dari responden 

(Riduwan, 2016, hlm.41). Wawancara dilakukan agar peneliti mendapatkan 

data pendukung atau dapat menggali lebih dalam mengenai sikap, 

keyakinan, dan perilaku responden dalam penelitian ini. 

Dalam pelaksanaan wawancara, terdapat pedoman wawancara yaitu 

mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang disusun agar wawancara dapat 

berjalan dengan baik. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin dimana pedoman wawancara hanya 

merupakan garis besar dari pertanyaan yang akan diajukan atau penelitian 

(Riduwan, 2016, hlm. 42). Wawancara dalam penelitian kuantitatif dapat 

dilakukan melalui pertanyaan terbuka dan responden memberikan jawaban 

tertulis mengenai pertanyaan tersebut (Ali, 2014, hlm.127). Adapun 

pelaksanaan wawancara mempertimbangkan situasi wawancara yang 

berhubungan dengan waktu dan tempat.  

3.4.3 Studi Kepustakaan 

Dalam menentukan penelitian kuantitatif dibutuhkan kajian terhadap 

teori-teori atau hasil penelitian terdahulu. Kajian ini kemudian dapat menjadi 

konsep utama dalam penelitian (Priyono, 2016, hlm.57). Untuk 

melaksanakan penelitian dibutuhkan kerangka berpikir yang menjadi acuan 

penelitian. Kerangka berpikir itu sendiri berasal dari sebuah teori yang 

dinilai relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Teori merupakan 

penjelasan mengenai suatu fenomena yang dijabarkan melalui penlaran 

ataupun bukti-bukti empiris. Teori merupakan pijakan dasar yang kemudian 

digunakan untuk merumuskan asumsi dan hipotesis (Ali, 2014, hlm. 50).  

Teori berperan dalam mengumpulkan informasi yang 

menggambarkan aspek perilaku manusia sebagai objek penelitian. 

Kemudian teori juga berguna mengintegrasikan fakta-fakta yang diperoleh 

juga berguna dalam menganalisis data lebih mendalam sehingga 

meghasilkan suatu hasil penlitian.  Maka dari itu, peneliti mempelajari teori 
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dan konsep yang digunakan dalam penelitian dari berbagai sumber seperti 

buku, jurnal penelitian, dan internet. Dalam penelitian ini total terdapat 41 

jurnal, 7 buku, dan 9 sumber internet yang dijadikan literatur penelitian. 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Salah satu bagian dari tahapan pengukuran adalah operasionalisasi variabel. 

Operasionalisasi memberikan gambaran teliti mengenai prosedur penelitian dalam 

memasukan unit-unit analisis ke dalam kategori tertentu dalam variabel ( Priyono, 

2016, hlm. 79). Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (variabel bebas) 

dan variabel dependen (variabel terikat) yang dijadikan fokus penelitian. Variabel 

yang diasumsikan menjadi penyebab munculnya variabel lain disebut sebagai 

variabel independen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang menjadi 

hasil dari suatu variabel sebab (Ali, 2014, hlm.76). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (X) adalah terpaan 

informasi politik media online Tempo.co dengan tiga sub variabel yaitu, frekuensi, 

durasi, dan atensi (Annenberg Research media Exposure Group, 2008, hlm.27). 

Sedangkan variabel dependen (Y) adalah literasi politik pemilih pemula dengan 

tiga sub variabel yaitu, kognitif, afektif, dan psikomotorik (Bernard Dick, 2006). 

Variabel yang diteliti dalam penelitian digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Opersionalisasi Variabel 

X        Y 

   

 

 

 

 

 

 

 X1 = Durasi Terpaan Informasi Politik  

 X2 = Frekuensi Terpaan Informasi Politik 

Durasi 

 

Frekuensi 

 

 Kognitif 

 Afektif  

 Psikomotorik 

Atensi 
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 X3 = Atensi Terpaan Informasi Politik 

 Y = Literasi Politik 

Penjelasan dua variabel tersebut kemudian dijelaskan dalam 

operasionalisasi variabel yang disajikan dalam tabel berikut 

Tabel 3.2 Opersionalisasi Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Dimensi Indikator Pertanyaan Skala 

Variabel 

Bebas/dep

enden (X) 

:  

Terpaaan 

Media 

Online 

pada 

dasarnya 

dipengaru

hi oleh 

jumlah 

waktu 

yang 

digunakan 

(durasi) 

serta 

frekuensi 

penggunaa

n media. 

Dalam 

Durasi 

Terpaan 

Informasi  

(Nierderppe, 

2016, hlm. 

171). 

Durasi 

mengakses 

dalam 

satuan 

waktu 

1. Saya mengakses informasi politik 

dari Tempo.co dalam waktu yang 

lama 

2. Saya mengakses informasi politik 

dari Tempo.co dalam beberapa 

menit 

Likert 

Durasi 

mengakses 

jenis 

informasi 

3. Saya membaca artikel terkait 

informasi politik yang dimuat 

Tempo.co dari judul hingga akhir  

Likert 

4. Saya menonton tayangan terkait 

informasi politik yang dimuat 

Tempo.co dari awal hingga akhir  

 

Frekuensi 

Terpaan 

(Annenberg 

Research 

Media 

Exposure 

Group, 2015, 

hlm. 27).   

 

Frekuensi 

membaca 

berita dalam 

satuan 

waktu 

5. Dalam satu tahun, saya sering 

mengakses informasi politik dari 

Tempo.co  

6. Dalam satu bulan, saya sering 

mengakses informasi politik dari 

Tempo.co  

7. Dalam satu minggu, saya sering 

mengakses informasi politik dari 

Tempo.co  

Likert 
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pengukura

nnya 

terpaan 

juga 

kemudian 

berkaitan 

dengan 

keterlibata

n atau 

atensi 

audiens 

terhadap 

media  

(Annenber

g Research 

Media 

Exposure 

Group, 

2015, hlm. 

27).   

 

 

 

 

 

 

 

8. Dalam satu hari, saya berkali-kali 

mengakses informasi politik dari 

Tempo.co 

Frekuensi 

jumlah 

informasi 

9. Saya membaca beberapa 

informasi politik setiap kali 

mengakses Tempo.co 

10. Saya menonton beberapa 

tayangan informasi politik setiap 

kali mengakses Tempo.co 

Likert 

Atensi 

Terpaan 

(Vreese & 

Neijens, 

2016, hlm. 

70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-attention 

(memindai 

medium 

secara tidak 

sasar) 

11. Saya selalu tertarik untuk 

membaca atau menonton 

informasi politik secara 

keseluruhan setelah melihat 

headline atau judul pemberitaan 

yang dimuat Tempo.co 

Likert 

Focal-

attention 

(menemuka

n atau 

menelaah isi 

konten) 

12. Saya selalu fokus ketika 

membaca atau menonton 

informasi politik yang dimuat 

Tempo.co 

13. Saya dapat mengetahui inti 

pemberitaan politik yang dimuat 

Tempo.co 

Likert 

Komprehens

i (memaknai 

konten) 

14. Saya menganalisis unsur 5W1H 

(apa, mengapa, siapa, dimana, 

kapan, dan bagaimana) isi berita 

atau informasi politik dari 

Tempo.co 

Likert 
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15. Saya menganalisis tone (positif 

atau negatif) informasi politik 

yang dipublikasikan Tempo.co 

Elaborasi 

(menghasilk

an koneksi 

pribadi dan 

citra) 

16. Saya membandingkan informasi 

politik yang saya dapat dari 

Tempo.co dengan pengetahuan 

saya sebelumnya 

Likert 

Variabel 

terikan/de

penden 

(Y) : 

Literasi 

politik (Y) 

merupaka

n 

pengetahu

an 

(Kognitif), 

keterampil

an 

(Psikomot

orik), dan 

sikap 

(Afektif) 

terkait isu-

isu politik, 

Kognitif 

(Heryanto, 

dkk, hlm. 89) 

Informasi 

mendasar  

17. Saya mengetahui profil, visi, dan 

misi kandidat-kandidat politik 

(Individu/Partai) 

18. Saya mengetahui kebijakan dan 

isu 

(kesehatan/lingkungan/pendidika

n/ekonomi, dsb) yang diangkat 

oleh masing-masing kandidat 

politik (Individu/ Partai)  

19. Saya mengetahui dana politik 

yang digunakan kandidat-

kandidat politik (Individu/partai) 

pada pemilihan umum 2019  

20. Saya mengetahui aturan dan 

sistem pemilihan umum 2019  

Likert 

 

 

 

 

Pengetahuan 

akan 

kronologis 

isu 

21. Saya mengetahui isu-isu politik 

yang menyangkut para kandidat 

(kasus korupsi, pelanggaran 

HAM, dsb)  

Likert 
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keyakinan 

pada 

tokoh-

tokoh 

politik, 

dan 

kecenderu

ngan 

politik. 

(Bernard 

Dick, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Saya mengetahui prestasi yang 

dimiliki para kandidat 

(Individu/partai) 

Pengetahuan 

akan 

objektifitas 

& 

penyelesaian 

isu 

23. Saya mengetahui penyelesaian 

isu-isu politik yang berkembang  

Likert 

Pengetahuan 

akan opini 

publik 

24. Saya mengetahui opini publik 

atau tanggapan masyarakat terkait 

isu politik yang sedang 

berkembang  

Likert 

 Afektif 

 

Nilai 25. Saya dapat menilai baik buruknya 

kepribadian kandidat politik 

(individu/partai)  

26. Saya dapat menilai baik buruknya 

kebijakan  kandidat politik 

(individu/partai)  

Likert 

Minat 27. Saya ingin memilih kandidat 

politik (individu/partai) 

berdasarkan informasi yang saya 

dapatkan dari Tempo.co 

Likert 

Simpati/ 

Empati 

28. Saya memberikan dukungan pada 

kandidat (individu/partai) 

berdasarkan informasi yang saya 

dapatkan dari Tempo.co 

Likert 
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Psikomotorik Partisipasi 

politik 

29. Saya terlibat dalam menggunakan 

hak suara saya dalam pemiihan 

umum 2019 

30. Saya terlibat dalam diskusi politik 

dengan kelompok-kelompok 

disekitar saya  

31. Saya ikut serta dalam kampanye 

kandidat politik (individu/ partai) 

di media sosial 

Likert 

 

3.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

Intrumen digunakan sebagai alat pengukuran. Agar dapat digunakan, 

instrumen penelitian harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria instrumen 

pengukuran adalah objektif, layak, reliabel, dan valid. Untuk itu, agar instrumen 

penelitian dapat digunakan dan memberikan hasil maksimal bagi penelitian, 

sejumlah instrumen yang telah dirancang diuji terlebih dahulu melalui uji validitas 

dan reabilitas.  

3.6.1 Uji Validitas 

Kevalidan suatu instrumen sangatlah penting dalam proses 

pengumpulan data. Kesesuaian antara tujuan penelitian atau maksud 

pengukuran dengan butir-butir pertanyaan pada instrumen disebut sebagai 

kevalidan. Kevalidan tes mengukur derajat yang dimiliki instrumen dan 

merupakan faktor penentu kerelevanan data yang dikumpulkan dengan 

variabel penelitian. Uji validitas ini sangat penting karena mengukur 

kevalidan hasil penelitian secara keseluruhan (Ali, 2014, hlm.169). Dalam 

melaksanakan uji validitas rumus statistik yang digunakan adalah korelasi 

Pearson (Product Moment) dengan rumus sebagai berikut : 

rxy =               N Σxy – (Σx) (Σy)                    

.                    √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2} 
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Keterangan : 

rxy = rhitung 

∑ x  = jumlah skor item 

∑ y  = jumlah skor total  

N  = jumlah individu dalam sampel 

Item atau pernyataan angket dalam uji validitas dikatakan valid jika nilai 

rhitung > r table pada nilai siginifikasi tertentu. Sebaliknya, item dikatakan tidak 

valid jika harga rhitung < r table  pada nilai siginifikasi tertentu. Dalam penelitian 

ini nilai signifikasi yang digunakan adalah 5%. 

Berikut hasil uji validitas terhadap 30 responden dengan menguji 

variabel X (terpaan informasi politik Tempo.co) dan variabel Y (literasi 

politik). Siginifikasi yang digunakan adalah 5% maka nilai r tabel adalah 

0,361. Instumen dianggap valid apabila rhitung > r table. Instrumen yang 

diujikan memuat 31 pernyataan dengan hasil yang disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 3.3  Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel No 

Soal 

Corrected Item 

Correlation 

r tabel  

(n=30) 

Keterangan 

 

 

 

Terpaan 

Informasi 

Politik 

(X) 

1 0,432 0,361 Valid 

2 0,398 0,361 Valid 

3 0,577 0,361 Valid 

4 0,470 0,361 Valid 

5 0,679 0,361 Valid 

6 0,759 0,361 Valid 

7 0,801 0,361 Valid 

8 0,685 0,361 Valid 

9 0,480 0,361 Valid 

10 0,633 0,361  Valid 

11 0,605 0,361 Valid 

12 0,762 0,361 Valid 

13 0,685 0,361 Valid 

14 0,752 0,361 Valid 
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15 0,486 0,361 Valid 

16 0,686 0,361 Valid 

Literasi 

Politik 

(Y) 

17 0,620 0,361 Valid 

18 0,810 0,361 Valid 

19 0,734 0,361 Valid 

20 0,409 0,361 Valid 

21 0,612 0,361 Valid 

22 0,780 0,361 Valid 

23 0,696 0,361 Valid 

24 0,471 0,361 Valid 

25 0,611 0,361 Valid 

26 0,687 0,361 Valid 

27 0,781 0,361 Valid 

28 0,739 0,361 Valid 

29 0,375 0,361 Valid 

30 0,473 0,361 Valid 

31 0,551 0,361 Valid 

  

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas diketauhi sebanyak 31 item 

pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan valid. Masing-masing 

pernyataan dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dapat digunakan 

untuk alat ukur penelitian. 

 3.6.2 Uji Reabilitas  

Uji reabilitas dilakukan untuk menilai kelayakan instrumen yang 

dilakukan dengan uji coba dan data pengujian kereliabelan. Kereliabelan 

menunjukkan derajat ketetapan atau konsistensi skor tes yang diperoleh 

subjek bila instrumen yang sama digunakan untuk melakukan tes terhadap 

subjek tertentu secara berulang. Skor yang konsisten dianggap sebagai skor 

yang sebenarnya atau true score subjek yang bersangkutan. Bila intrumen 

yang diuji terbukti reliable, maka skor yang diperoleh subjek dari 

pengukuran instrumen menunjukkan skor atau keadaan kemampuan yang 

sebenarnya dengan sedikit kemungkinan kekeliruan (Ali, 2014, hlm.158).  
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Untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau 

digunakan dibutuhkan indeks reabilitas. Adapun rumus statistik yang 

digunakan  untuk uji reabilitas adalah  rumus alpha. sebagai berikut : 

𝛼 = (𝐾/𝐾 −1 )( 𝑠𝑟 2 −∑𝑠𝑖2 /𝑠𝑥 2 )  

Keterangan:  

  : Koefisien reabilitas alpha cronbach  

K  : Jumlah item pertanyaan yang diuji 

 ∑𝑠𝑖2 : Jumlah varians skor item  

𝑠𝑥2  : Varians skor-skor tes (seluruh item K) 

   Untuk menentukan reabilitas instrumen penelitian,  hasil uji 

rebalitisas diukur melalui koefisien reabilitas. Ketika koefisien reabilitas 

hasil pengujian lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian dapat 

dikakatakn reliabel. Jika koefisien reabilitas hasil pengujian lebih kecil dari 

0,60 maka instrumen dinyatakan tidak reliabel atau tidak layak untuk 

digunakan. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel  Alpha Cronbach 

Score 

Hasil 

Terpaan Informasi 

(X) 

0,892 Reliabel 

Literasi Politik (Y) 0,885 Reliabel 

 

Setelah melakukan perhitungan uji reabilitas melalui rumus Aplha 

Cronbach pada masing-masing variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) 

didapatkan hasil  kedua variabel dinyatakan reliabel sesuai dengan tabel 3.4. 

Hal ini menunjukkan bahwa reabilitas kedua variabel sudah teruji dan dapat 

digunakan untuk alat ukur penelitian. 
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3.7 Prosedur Penelitian  

Penelitian ilmiah adalah serangkaian proses yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah. Dalam pelaksaan suatu penelitian tetrdapat prosedur-

prosedur yang harus diperhatikan agar penelitian dapat berhasil. Adapun prosedur 

pelaksanaan riset atau penelitian sebagai berikut (Ali, 2014, hlm. 39-42) : 

a. Merasakan adanya masalah  

b. Mengenali karakteristik masalah 

c. Merumuskan masalah 

d. Merumuskan hipotesis 

e. Mengumpulkan data 

f. Menguji hipotesis 

3.8  Teknik Analisis Data  

  Dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan, data hasil penelitian diolah 

menggunakan teknik statistik kuantitatif, tepatnya statistika parametrik.. Adapun 

skala yang digunakan merupakan skala ordinal yaitu skala likert.  

3.8.1 Metode Analisis Deskriptif 

Dalam menganalisis atau menggambarkan hasil penelitian, digunakan 

metode analisis deskriptif.  Untuk mempermudah pemahaman, data penelitian 

di sajikan atau di deskripsikan secara ringkas melalui berbagai bentuk seperti, 

tabel distribusi frekuensi, tabel persen, berbagai jenis diagram, grafik, dan 

bagan (Ali, 2014, hlm.453) 

Analisis deskriptif dilakukan pada data yang telah diperoleh dari 

responden dan disusun berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 

Kriteria penilaian untuk setiap indikator pernyataan yang ada akan disusun  

berdasarkan langkah-langkah berikut : 
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1. Menentukan nilai kumulatif yaitu jumlah dari setiap pernyataan yang 

merupakan tanggapan dari responden.  

2. Menentukan presentase capaian responden dengan pehitungan nilai 

kumulatif item dibagi nilai frekuensinya, lalu dikalikan dengan 100%. 

Adapun nilai-nilai yang perlu diperhatikan dalam menentukan persentase 

capaian resonden sebagai berikut 

a. Jumlah kumulatif terbesar (Skor Ideal)  

b. Jumlah kumulatif terkecil  

c. Nilai persentase terbesar  

d. Nilai persentase terkecil  

e. Nilai rentang  

3. Membuat kategorisasi berdasarkan nilai rentang/interval presentase 

digunakan rumus: 

 

Rentang  Kategori =
Presentase Maksimum –  Presentase Minimum

jumlah kategori
 

3.9 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada pengisian kuisioner 

penelitian, maka dilakukan uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik terdapat tiga 

bentuk pengujian yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji 

heterokedastisitas yang dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut 

 3.9.1 Uji Normalitas 

 Dalam analisis parametrik, uji normalitas sangat penting untuk 

diperhatikan. Gambaran populasi dapat dikatakan terwakilkan atau tidak dilihat 

dari normal atau tidaknya distribusi suatu data. Pengolahan data normalitas 

dapat dilakukan dengan bantuan program SPSS (Riduwan, 2016, hlm. 159). Uji 

normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan sebaran 

grafik normal p-plots, dimana data dapat dikatakan tersebar normal apabila 

titik-titik berada di sekitar garis diagonal. Selain itu terdapat analisis 
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Kolmogrov-Smirnov dimana suatu data dapat dikatakan terdistribusi normal 

apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria analisis 

Kolmogrov-Smirnov dijelasakan sebagai berikut : 

 

1. Jika nilai probabilitas <0,05 maka distribusi tidak normal 

2. Jika nilai probabilitas >0,05 maka distribusi normal  

 3.9.2 Uji Multikolinieritas 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear pada model regresi 

secara sempurna atau mendekati sempurna dilakukan uji multikolinearitas. 

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi multikolineritas. Uji 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan mengamati nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) menggunakan SPSS. Dalam uji multikolinieritas, diantara 

variabel bebas tidak boleh ada korelasi yang lebih tinggi dari 10. Ketika nilai 

VIF lebih besar dari 10, maka data mengalami multikolineritas dan dapat 

disimpulkan bahwa model regresi pada data tidak baik. Apabila nilai VIF lebih 

kecil dari 10 data dapat dikatakan model regresi baik. Apabila adanya hubungan 

linear secara sempurna atau mendekati sempurna antar dua variabel bebas dapat 

dikatakan dua variabel bebas tersebut memiliki hasil atau makna yang sama.  

3.9.3 Uji Heterokedastisitas  

Untuk menguji ada tidaknya kesamaan varian pada model yang tidak 

sama dalam model regresi, dilakukan uji heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah model yang tidak mengalami heterokedastisitas. Adapun 

metode analisis yang digunakan adalah metode Scatterplot. Dikatakan terjadi 

heterokedastisitas dapat dilihat melalui terdapatnya pola tertentu, seperti titik-

titik yang membentuk pola yang teratur (tidak menyebar). Dikatakan tidak 

terjadi heterokedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik 

yang menyebar di atas atau bagian bawah angka 0 pada sumbu Y 
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3.10 Uji Hipotesis  

3.10.1 Uji Korelasional  

Uji korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dengan data berupa 

interval dan ratio. Uji korelasional dapat juga disebut dengan analisis 

korelasi Spearman. Adapun rumus perhitungan Spearman sebagai 

berikut:  

 

Keterangan: 

di  : Perbadaan antara kedua rank 

rs : Koefisien Korelasi Spearman 

N  :Banyaknya Observasi  

3.10.2 Uji-T  

Uji hipotesis dapat dilakukan dengan uji T, dimana uji T dapat 

menemukan pengaruh dari variabel bebas terhadp variabel tidak bebas. 

Uji ini dilakukan untuk membandingkan nilai T dari penelitian dengan 

nilai T dari tabel. Uji T dapat dilakukan dengan mengamati nilai 

signifikansi, dimana ketika signifikansi < α dapat diartikan variabel 

bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Uji T 

juga dapat dianalisis melalui nilai T, apabila nilai T pada penelitian 

lebih besar dari nilai T dalam tabel, maka Ho ditolak dan H1 di terima. 

Apabila nilai T dari penelitian lebih kecil dari nilai T dalam tabel, Ho 

tidak diterima dan H1 ditolak (Riduwan, 2016, hlm. 179). Untuk 

mengetahui t tabel dapat menggunakan rumus :  

 

t tabel = (α/2 ; n – k – 1 atau df residual) 
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Keterangan :  

  α = 5% atau 0,05 

  n = jumlah responden  

k = jumlah variabel x 

3.10.3 Uji F  

Uji fisher (Uji F) adalah metode pengujian yang digunakan 

untuk menguji apakah variabel terpaan informasi politik berpengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel literasi politik. Uji F dapat 

dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi, dimana ketika 

signifikansi < α dapat diartikan variabel bebas berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat.  Apabila Fhitung > Ftabel, maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya apabila Fhitung ≤ Ftabel, maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Untuk mengetauhi nilai Ftabel, dapat digunakan 

rumus sebagai berikut  

F tabel = f (K ; n-K) 

Keterangan :  

   n = jumlah responden  

   k = jumlah variabel x  

3.10.4 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Besaran variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dapat 

diketahui melalui uji koefisien determinansi. Tabel adjusted R square 

adalah angka yang dapat menjelaskan seberapa besar variabel bebas 

menjelaskan variabel terikat lebih akurat karena telah dilakukan 

beberapa penyesuaian. Dalam penelitian ini perhitungan uji koefisien 

determinasi menggunakan SPSS Statistics 24.  
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 3.10.5 Regresi Linier Berganda  

Untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar dua atau 

lebih variabel dilakukan uji regresi linier berganda. Regresi linear 

berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

fungsional ataupun hubungan kausal antara dua variabel atau lebih 

(Riduwan, 2016, hlm. 283). Adapun rumus dari analisis regresi linear 

sebagai berikut:  

Y = β0 + β1X1 + β2X2+β3X3  

 


