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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

3.1.1.  Pendekatan Penelitian 

Didalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Tujuan dari pendekatan ini adalah suapaya peneliti memperoleh suatu data yang 

komprehensif yang bisa memberikan suatu gambaran akan pengaruh meme politik 

terhadap literasi politik generasi z yang berbentuk data nominal. Dalam tersebut 

sejalan dengan pendapat  Sugiyono (2015, hlm. 14) bahwa metode penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang berprinsipkan filsafat positivisme, yang dipakai 

untuk meneliti pada suatu populasi maupun sampel, serta penghimpunan data 

instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji 

suatu hipotesis yang ada dalam penelitian. Sampel yang digunakan dipandang 

dapat merepresentasikan sebesar apa tingkat literasi politik yang terjadi akibat 

pengaruh penerapan meme politik oleh generasi z. 

3.1.2.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunkana metode penelitian deskriptif . Metode 

peneltian deskriptif yang berperan dalam memberikan atau mendeskripsikan dan 

menginterprestasikan hasil penelitian yang berupa hubungan antara variable, 

keberlangsungan sebuah proses, pendapat-pendapat atas suatu kondisi, hingga 

dampak yang terjadi. Sesuai dengan perkataan Sugiyono, (2015) adalah sebuah 

penelitian untuk meneliti sebuah populasi besar maupun kecil, dengan 

menggunakan data dari sampel yang diperoleh dari populasi tersebut, untuk 

menemukan kejadian-kejadian yang relaitf ataupun hubungan antara variabel. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yaitu 

dimensi Meme politik (variabel independen atau X) dengan literasi Politik 

generasi z (variabel dependen atau Y). 

3.2. Lokasi Dan Partisipasi Penelitian 

3.2.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia yang 

berada di kota Bandung tepatnya di jalan Dr.Setiabudi No 229. Dalam penelitian 
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ini, peneliti memilih tempat di Universitas Pendidikan Indonesia dengan berbagai 

pertimabangan sebagai berikut: 

(1) Belum adanya penelitian mengenai pengaruh meme politik terhadap tingkat 

Literasi politik di Universitas Pendidikan Indonesia. 

(2) Adanya penggunaan meme politik di dalam kampus oleh KPU Rema untuk 

meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. 

(3) Terdapat golongan generasi z di Universitas Pendidikan Indonesia. 

3.2.2.  Partisipasi Penelitian 

Didalam penelitian ini untuk dapat menjawab suatu variabel dengan variabel 

yang lainnya dibutuhkan adanya populasi. Populasi sendiri sering dikaitkan dalam 

bidang biologi yaitu suatu individu yang menempati suatu tempat (Siyato & 

Sodika, 2015, hlm. 63). Menurut (Sugiyono, 2015, hlm. 117) populasi merupakan 

bagian dari suatu wilayah generalisasi yang terbentuk atas dua objek dan subjek 

yang mempunyai kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

lebih dalam dan ditarik kesimpulan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa aktif Universitas Pendidikan 

Indonesia khususnya Mahasiswa S1 Universita Pendidikan Indonesia Kampus 

Bumi Siliwangi.  

Tabel 3. 1 Keseluruhan Mahasiswa 

Total Keseluruhan Mahasiswa 26057 

 

3.2.3.  Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik 

nonprobability sampling. Non Probability Sampling adalah suatu teknik untuk 

mengambil sampel yang tidak memberikan peluang maupun kesempatan yang 

sama bagi setiap populasi untuk menjadi ataupun terpilih menjadi anggota sampel. 

(Sugiyono, 2013, hlm. 83). Pada teknik ini peneliti memilih menggunakan 

purposive sampling dengan tujuan dapat memertimbangan siapa yang akan 

menjadi objek dengan data yang diperoleh. Dalam menentukan sampel dalam 

penelitian ini peneliti mengambil dari masing-masing perwakilan mahasiswa. 

3.2.4.  Sampel Penelitian 
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Sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Menurut Sugiyono (2013, 

hlm. 216) sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan responden. Dalam 

menentukan sampel penelitian peneliti merujuk kepada pendapat (Sugiyono, 

2013, hlm. 86) jumlah sampel tergantung pada tingkat serta ketelitian atau 

kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian yang dikehendaki sering 

terganggu pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Maka besar tingkat 

kesalahan maka semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan, dan sebaliknya. 

Untuk tingkat kesalahan sendiri yang dikembangkan dari isaac dan michael untuk 

tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%. Dalam penelitian ini mengambil tingkat 

kesalahan 10%. Dalam menentukan sampel penelitian, penulis menggunakan 

rumus dari Slovin (dalam Sugiyono 2011, hlm. 87) sebagai berikut: 

 

   

 

𝑛 =
26057

(26057). (0,1)2 + 1
 

𝑛 =
26057

(26057). (0,01) + 1
 

𝑛 =
26057

(26057). (0,01) + 1
 

𝑛 =
26057

260.57 + 1
 

𝑛 =
26057

261.57
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𝑛 = 99.61 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

Menurut hasil perhitungan diatas menggunakan rumus slovin maka jumlah 

sampel minimal dalam penelitian ini adalah 99.61 yang dibulatkan menjadi 100 

responden dengan taraf kesalahan sebesar 10 %  

3.3. Oprasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Meme Politik terhadap Literasi 

Politik generasi z memeiliki dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel 

bebas dan variabel terkait. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah meme 

politik di media sosial sedangkan variabel terkait (Y) dalam penelitian ini adalah 

literasi politik generasi z. 

Tabel 3. 2 Pengaruh X dan Y 

 (X)             (Y)   

 

 

 

 

 

 Diolah oleh peneliti (2022) 

 

X = Meme Politik 

Y  = Literasi Politik 

Tabel 3. 3 Opersionalisasi Variabel 

Variabel 

Meme Politik (X) 

Indikator Item 

Content 1. Relevansi 

2. Akurasi 

3. Bernilai 

4. Mudah Dipahami 

5. Mudah Ditemukan 

1-6 

Form 1. Gambar 

2. Video 

3. Background  

7-12 

 

Literasi politik 

 

Meme Politik 
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4. Susunan Kata 

Gaya bahasa  1. participation 

structures 

2. keying 

3. communicative 

functions 

13-18 

Variabel 

Literasi Politik (Y) 

Indikator Item 

 1. Pengetahuan Politik 19-20 

 1. Kesadaran Politik 21-25 

 1. Partisipasi politik 26-28 

Diolah oleh peneliti (2022) 

3.3.1. Definisi Oprasional Variabel 

a. Meme Politik 

Dalam Penelitian Ini yang dimaksud dengan Meme Politik adalah upaya 

yang dilakukan oleh salah satu orang untuk mengkritik serta membuat orang-

orang yang pasif menjadi lebih aktif dalam mengkritisi fenomena politik yang 

sedang terjadi dengan memanfaatkan media sosial sebagai media 

penyampaiannya. Meme politik memiliki 3 unsur yaitu content, form, dan 

stance. 

b. Literasi Politik 

Literasi politik sendiri dapat dimaknai sebagai suatu pengenalan serta 

pemahaman konsep-konsep yang terkandung pada suatu sistem politik di 

negara, serta dimilikinya suatu pengetahuan warga negara tentang kehiduapan 

berbangsa dan bernegara dengan ditujukkannya adanya perubahan sikap dan 

prilaku atas partisipasinya dalam dunia politik. Mudhok (dalam Sukmajati & 

Hahsun, 2019, hlm. 6) mengatakan indikator literasi politik bisa ditilik dari 

beberapa elemen,yaitu: 

1. Informasi yang berkaitan dengan  kekuasaan, darimana uang berasal, dan 

bagaimana suatu instansi bekerja. 

2. Turut serta aktif dalam melibatkan diri untuk dapat memanfaatkan 

pengetahuan. 
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3. Kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan 

sebuah issu 

4. Kemampuan mengenal kebijakan secara baik 

5. kemampuan memahami pandangan orang lain dan pembenahan mereka 

tentang tindakannya dan pembenaran tindakan dirinya sendiri.  

3.4. Persyaratan Pra Penelitian 

3.4.1. Uji Validitas 

Dalam penelitian kuantitatif, persyaratan awal terhadap data hasil penelitian 

adalah valid, reliabilitas dan objektif, dimana validitas bagian dari  tingkatan 

ketepatan antara data yang terjadi dengan objek penelitian dengan daya yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013, hlm. 267). Uji validitas dimaksudkan 

agar tidak terjadi kesalahan prosedural. Validitas bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana kevalidan dan ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsinya.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan korelasi product moment dari 

Pearson sebagai berikut:  

 

 

 

Pada penelitian ini hasil yang diperoleh dari jawaban kuesioner dengan 

menggunakan skala linkert adalah data ordinal. Agar data dapat dianalisis secara 

statistik maka data tersebut harus diubah menjadi data interval. Menurut 

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2011:55) mengenai Method of Successive 
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(MSI) adalah sebagai berikut: “Method of Successive (MSI) adalah metode 

penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran 

interval.” Bedasarkan konsep tersebut dapat ditinjau bahwa MSI merupakan alat 

untuk mengubah data ordinal menjadi interval. Dalam proses pengolahan data 

MSI tersebut, peneliti menggunakan bantuan Additional Instrument (Add-Ins) 

pada Microsoft Excel untuk mempermudah peneliti melakukan transformasi data 

dari ordinal ke interval.  Adapun langkah-langkah dilakukan dalam MSI sebagai 

berikut : 

1. Perhatikan setiap butir jawaban responden dari angket yang disebar  

2. Pada setiap butir ditentukan beberapa orang yang mendapatkan skor 1,2,3,4,5 

dan dinyatakan dalam frekuensi  

3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

proporsi 

4. Tentukan nilai proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi 

secara berurutan perkolom skor 

5. Gunakan tabel distribusi normal, dihitung nilai Z untuk setiap proporsi 

kumulatif yang diperoleh  

6. Tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap Z yang diperoleh (dengan 

menggunakan tabel densitas)  

7. Tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus : 

 

8. Mengubah Scale Value (SV) terkecil sama dengan satu dan mentrasformasikan 

masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh 

Transformasi Scale Value (TSV)  

9. Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan variabel dependen 

dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap 32 responden dengan menggunakan 

SPSS  menguji variabel X (Meme Politik) dan Variabel Y (Literasi Politik). 

Signifikansi yang  digunakan adalah 5% maka nilai r tabel adalah 0,349. 
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Instrumen dianggap valid apabila  Rhitung > Rtable. Instrumen yang diajukan 

memuat 32 pertanyaan dengan butir pertanyaan yang tidak valid 3 yang disajikan 

dalam tabel berikut. 

Tabel Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas 

No 

Item 

Rhitung Rtabel Kesimpulan Keterangan Tindak Lanjut 

1  0,218   0,349 Rhitung < Rtabel Tidak Valid Tidak Digunakan 

2  0,423   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

3  0,625   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

4  0,610  0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

5  0,617   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

6  0,493   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

7  0,538   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

8  0,486   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

9  0,656   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

10  0,320   0,349 Rhitung < Rtabel Tidak Valid Tidak Digunakan 

11 0,756   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

12 0,475   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

13 0,568   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

14 0,536   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

15 0,614   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

16 0,713   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

17 0,588   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

18 0,206   0,349 Rhitung < Rtabel TidakValid Tidak Digunakan 

19 0,754   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

20 0,635   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

21 0,703   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

22 0,721   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

23 0,703   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

24 0,506   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 
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25 0,587   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

26 0,611   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

27 0,551   0,349 Rhitung > Rtabel Valid Digunakan 

3.4.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Stainback (dalam Sugiyono, 2015, hlm. 267) menyatakan bahwa 

reliabilitas seringkali berkaitan dengan derajat ataupun konsistensi data ataupun 

temuan. Dalam pandangan positivistik, suatu data dapat dikatakan reliabel apabila 

dua ataupun lebih penelitian dalam suatu objek memiliki hasil yang sama, ataupun 

data yang sama dalam kurun waktu yang berbeda akan menghasilkan data yang 

berbeda. Dalam penelitian ini peneliti untuk menguji reliabilitas ini menggunakan 

rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2013, hlm. 239): 

 

Tabel Tabel 3. 5 Hasil Uji Validitas 

Alpha Cronbach  N Of Item Ket. 

0,808  27 Reliabel 

 

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan nilai interval sebesar 0,808 sehingga 

diartikan bahwa instrumen ini memiliki tingkat reliabel yang sangat tinggi. 

3.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi Klasik merupakan pengujian guna melihat suatu penyimpangan 

pada kuisioner penelitian. Dalam uji ini terdapat tiga tahapan dalam  pengujian 

yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. 

3.5.1.  Uji Normalitas 
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Menurut Ghozali (2013, hlm. 110) Menyatakan bahwa uji normalitas memiliki 

tujuan yaitu untuk mengetahui dari setiap variabel berdistribusi normal ataupun 

tidak. Jika tidak sesuai maka uji statistik menjadi pailit dan parameter tersebut 

tidak dapat digunakan. Menurut (Herawati, 2016, hlm. 2) menyatakan data yang 

diperoleh  dinyatakan berdistribusi normal jika melalui uji normalitas dengan hasil 

sebagai berikut: 

1. Nilai Signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 0,01 dinyatakan berdistribusi 

normal. 

2. Nilai Signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 atau 0,01 dinyatakan 

berdistribusi tidak normal. 

3.5.2.  Uji Multikolinearitas 

Uji ini dimaksudkan melihat adanya tindakan hubungan pada suatu model 

regresi secara sempurna ataupun yang mendekati sempurna.uji ini dilakukan 

dengan mengamati VIF (Variance Inflation Factor) yang menggunakan SPSS. 

Dalam uji VIF tidak boleh lebih dari 10, jika VIF lebih dari 10 dapat diartikan 

data tersebut ada multikolineritas dengan aratian model regresi data tersebut tidak 

baik. Sedangkan untuk melihat adanya hubungan dapat dilihat dari variabel bebas 

dan terakit memiliki hasil yang sama. 

3.5.3.  Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan dalam penelitian ini untuk menguji ada 

kesamaan suatu varian pada model yang tidak sama dalam model regresi, maka 

akan dilakukan uji heterokedastisitas. Model regresi yang baik ditunjukan dari 

tidak mengalami suatu heterokedastisitas. Dikatakan terjadi heterokedastistas 

dapat dilihat terdapat pola yang membentuk pola teratur atau tidak menyebar. 

Dikanatan tidak terjadi Heterokedastisitas apabila tidak ada suatu pola yang jelas. 

3.6. Uji Hipotesis 

Untuk menarik kesimpulan dalam penelitian juga perhatian dalam 

pengumpulan data, dibutuhkan rumusan hipotesis atau jawaban sementara yang 

berdasar pada terkaan. Data yang diolah kemudian menjadikan sebgai suatu dasar 

pengujian hipotesis. Pengujian ini merupakan prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan, keputusan dalam hal ini memberikan keputusan untuk menerima 

ataupun menolak suatu hipotesis (Hasan 2006, hlm. 34).  
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3.6.1. Uji Korelasional 

Uji korelasional digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

variabel bebas (X) Meme Politik dengan variabel terkait (Y) literasi politik dengan 

dibantu menggunakan Spss 2.6. Uji ini juga dapat dikatakan sebagai analisis 

korelasi product moment adapun rumus perhitungan sebagai berikut : 

Korelasi product moment pearson ini dilambangkan (r) dengan ketentuan 

bahwa nilai r tidak lebih dari harga (-1 < r < 1). Apabilah nilai r = -1 artinya 

korelasinya negatif sempurna, jika r = 0 artinya tidak ada korelasi dan apabila nilai 

r = 1 berarti korelasinyasangat kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut : 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 

0,60 – 0,799 

0,40 – 0.599 

0,20 – 0,399 

0,00 – 0,199 

Sangat Kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

3.6.2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sugiyono (2016, hlm. 260) analisis regresi digunakan untuk melihat 

sejauh mana nilai variabel dependen bisa berubah, jika dilakukan 

manipulasi/perubahan terhadap nilai variabel independen. Analisis ini juga 
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bermanfaat untuk membuat keputusan apakah variabel independen bisa 

mempengaruhi naik turunnya variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear sederhana yang berlandaskan pada keterkaitan hubungan 

fungsional atau kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑐 + 𝑏 𝑥 x 

Keterangan 

𝑌 = Estimasi skor variabel dependen 

𝑐 = Konstan 

𝑏 = Koefisien regresi 

𝑋 = Skor pada variabel independen 

3.6.3.  Uji-T Parsial 

Uji t merupakan suatu pengujian yang dapat menemukan adanya pengaruh dari 

variabel X ataupun disebut variabel bebas  terhadap variabel Y ataupun variabel 

tidak bebas. Uji ini dilakukan untuk membandingkan nilai T dari penelitian 

dengan nilai T dari tabel. Uji T dilakukan dengan mengamati nilai signifikansi, 

dimana ketika signifikansi < α dapat dipastikan variabel bebas tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terkait. Uji T juga dapat dilhat 

melalui nilai T, apabila nilai T pada penelitian lebih besar dari T dalam tabel maka 

Ho ditolak dan H1 diterima dan sebaliknya jika nilai T dari penelitian lebih kecil 

dari nilai T dalam tabel, Ho diterima dan H1 ditolak (Riduwan, 2016, hlm. 179). 

Untuk mengetahui t tabel dapat menggunakan rumus: 

t =
𝑟 √𝑛−2

1−𝑟2
 

Keterangan 

t = Distribusi t  

r = Koefisien korelasi parsial  

r2 = Koefisien determinasi  

n = jumlah data 

Selanjutnya, hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan ttabel, dan 

menggunakan tingkat kesalahan 5%/0,05, dengan kriteria yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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a. H0: ditolak jika Sig thitung< α (tingkat signifikan yang digunakan) 

b. H0: diterima jika Sig thitung> α (tingkat signifikan yang digunakan) 

Rumusan hipotesis yang digunakan dan akan diujikan dalam penelitian ini, meliputi 

a. β1 = 0: Tidak terdapat pengaruh meme politik di media sosial terhadap literasi 

politik Gen Z.  

b. β1 ≠ 0: Terdapat pengaruh meme politik di media terhadap literasi politik Gen Z.  

3.7. Instrumen Penelitian 

Menurut (Sugiyono, 2015, hlm. 137) terdapat dua hal utama yang akan dapat 

menentukan kualitas dari hasil penelitian yaitu kualitas instrumen dan kualitas 

pengumpulan data. Kualitas pengumpulan data sering berkaitan dengan ketepatan 

cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan data-data. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

(1)  Angket ataupun kuesioner 

  Penelitian ini menggunakan angket dan kuesioner guna mendukung akurasi 

data dengan hasil penelitian. Angket dan kuesioner  merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dan memberikan seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner sendiri 

merupakan pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel 

yang akan diukur dan tau pasti yang akan diharapkan dari responden. Selain itu 

pula kuisioner ini sangat cocok untuk mengambil responden yang cukup besar 

dan tersebar dalam cakupan wilayah yang luas (Sugiyono, 2015, hlm. 142).  

Dalam angket yang digunakan menggunakan skala likert. Skala ini 

digunakan karena simpel dan cocok untuk peneltian yang membuktikan 

terdapat atau tidaknya pengaruh antra meme politik melalui media sosial 

terhadap literasi politik. menurut Sugiyono (2011, hlm. 134) skala likert dapat 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat ataupun presepsi seseorang 

tentang fenomena sosial. 

Tabel 3. 5 Skala Penilaian 

No Keterangan Skor Positif Skor Negatif 

1 Sangat Setuju 4 1 

2 Setuju 3 2 
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3 Tidak Setuju 2 3 

4 Sangat Tidak Setuju 1 4 

Diolah oleh peneliti (2022) 

(2)  Studi Dokumentasi 

Dokumentasi sendiri merupakan kumpulan ataupun catatan yang memuat 

informasi dan berasal dari catatan penting untuk memperkuat hasil dari 

penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berisi informasi-informasi 

penting untuk menunjang hasil dari penelitian ini seperti catatan penelitian, 

data populasi maupun dokumen lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Danial (2009, hlm. 79) yang menyatkaan studi dokumentasi sendiri yaitu 

mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai suatu data 

informasi sesuai dengan masalah penelitian. 

(3)  Studi Literatur 

Studi Literatur dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data ataupun  

informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan teori serta penelitian 

yang terdahulu sehingga data tersebut dapat memperkuat hasil dari penelitian. 

Dalam studi literatur pula bertujuan untuk memperkuat landasan penelitian 

yang berkenaan dengan masalah penelitian ini yaitu meme politik serta 

pembicaraan dan partisipasi politik. 

3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk dapat memperkirakan atau 

menentukan besaran pengaruh secara kuantitatif dari kejadian terhadap kejadian 

yang lainnya. Dalam menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka hasil yang 

telah diperoleh oleh peneliti diolah menggunakan teknik kuantitatif, tepatnya 

parametrik. Skala yang digunakan merupakan skala ordinal yaitu skala likert. 

3.8.1. Metode Analisis Deskriptif 

Dalam menganalisis atau memaparkan hasil penelitian, digunakan metode 

analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti untuk 

menyajikan dalam berbagai bentuk sperti angka, tabel, diagram, grafik dan bagan 

(Ali, 2014, hlm.453). 

Analisis dekriptif dilakukan pada suatu data yang didapatkan oleh peneliti dari 

responden dan disusun sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 
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Kriteria penilaian untuk setiap indikator penyataan akan disusun sesuai dengan 

langkah-langkah berikut: 

1. Menentukan suatu nilai kumulatif yaitu merupakan jumlah dari setiap 

tanggapan dari seluruh responden dalam penelitian ini. 

2. Menentukan Persentase  capaian responden dengan suatu perhitungan 

nilai-nilai kumulaitf item dibagi dengan nilai frekuensinya, lalu dkalikan 

dengan 100%. Adapun nilai capaian yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan Persentase  suatu capaian dari responden sebagai berikut: 

a. Jumlah dari kumulaitf terbesar  

b. Jumlah dari kumulatif terkecil 

c. Nilai dari Persentase  terbesar 

d. Nilai dari Persentase  terkecil 

e. Nilai rentang 

3. Membuat suatu kategorisasi berdasarkan nilai rentan ataupun interval 

Persentase  digunakan rumus 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

3.9. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dan logis yang 

dilaksanakan dalam melakukan penelitian. Merujuk pada Sugiyono (2018) secara 

sederhana, prosedur penelitian ini dipetakan dalam gambar berikut: 

 

 


