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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel bebas dan 

variabel terikat yang diolah melalui analisis statistik.  

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasional, yaitu 

penelitian untuk menguji hubungan antara variabel yang memiliki tujuan untuk 

melihat hubungan korelatif antara variabel (Nursalam, 2008). Peneliti mencoba 

menghubungkan kepercayaan politik dengan intensi memilih pemilih remaja akhir 

di Universitas X Surabaya. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

3.2.1 Variabel Bebas 

 Dalam penelitian ini variabel bebas peneliti adalah kepercayaan politik. 

3.2.1.1 Kepercayaan Politik 

 Kepercayaan politik merupakan sebuah konsep sosial ataupun organisasi 

yang terdiri dari individu yang memberikan kepercayaan kepada suatu pihak dalam 

konteks politik dengan harapan bahwa pihak tersebut akan melakukan tindakan 

yang penting kepada individu tersebut, yang dimana sangat kompleks dalam 
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hubungan interpersonal dan penting untuk interaksi demi berjalannya politik yang 

baik dan sesuai dengan pemerintahan yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari 

seberapa mampu calon presiden/ wapres, bagaimana besar kebaikan yang dilakukan 

untuk masyarakat, dan bagaimana persepsi terhadap calon presiden/ wapres. 

Kepercayaan politik ada jika kedua belah pihak memiliki pandangan dan tujuan 

yang sama. Kepercayaan terhadap politik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: 

a. Kemampuan 

Kemampuan adalah sebuah keterampilan, kompetensi, dan karakteristik yang 

dimiliki oleh calon presiden/ wapres yang dapat berpengaruh dalam beberapa aspek 

dalam diri calon presiden/ wapres tersebut. 

b. Kebajikan (benevolance) 

Kebajikan (benevolance) adalah sebuah hal yang melihat sejauh mana orang 

yang dipercayai melakukan kebaikan yang sifatnya tidak untuk kepentingan pribadi 

terhadap orang yang memberi kepercayaan itu. 

c. Integritas  

Integritas adalah sebuah persepsi dari orang yang memberi kepercayaan 

terhadap orang yang diberi kepercayaan bahwa orang yang sudah diberi 

kepercayaan dapat menerima dan mengikuti prinsip-prinsip yang sudah ada.  

Dalam penelitian ini, sikap individu terkait kepercayaan politik ditunjukkan 

dengan skor kepercayaan politiknya, yang dimana jika skor kepercayaan politiknya 

semakin besar, maka kepercayaannya terhadap politik semakin kuat atau semakin 

percaya dengan politik. Dan sebaliknya jika semakin rendah skor kepercayaan 
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politiknya, maka semakin lemah kepercayaan pemilih pada calon wakil rakyatnya. 

Sikap percaya terhadap politik digambarkan pada item kepercayaan politik sebagai 

bentuk kepercayaan terhadap kemampuan, kebajikan dan integritas yang dimiliki 

oleh calon presiden/ wapres pada pemilu presiden mendatang. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini variabel terikat peneliti adalah intensi memilih. 

3.2.2.1 Intensi Memilih 

Intensi adalah suatu kemungkinan sesorang dalam memunculkan perilaku 

memilih yang menjadi keyakinan individu dan sebagai indikasi seberapa keras dan 

besar usaha untuk memunculkan perilaku memilih yang diinginkan. Ajzen (2005) 

menyebutkan bahwa intensi ini dipengaruhi oleh empat elemen, yaitu:  

a. Target 

 Target adalah suatu tujuan yang dimiliki oleh individu untuk 

mewujudkan intensi memilih dalam pemilu 2019 yang ditunjukan dengan 

keikutsertaan individu dan datangnya individu ke tempat pemungutan suara. 

Semakin jelas aspek ini ada dalam intensi, maka semakin mungkin berubahnya 

intensi menjadi perilaku. 

b. Action 

Action adalah hal yang akan dilakukan oleh individu yang terlihat melalui 

keinginan untuk mengikuti pemilihan dan datang ke tempat pemungutan suara dan 

memilih. 
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c. Context 

 Context lebih mengacu pada situasi atau lokasi dimana perilaku itu 

terlihat dan konteks ini adalah saat pemilu dan tempat pemungutan suara. 

d. Time 

 Time berhubungan dengan waktu kapan yang diinginkan individu untuk 

memunculkan perilaku yang dilihat saat pemilu berlangsung. 

Dari penelitian ini intensi memilih individu dilihat dari seberapa besar skor 

intensi memilihnya, yang dimana semakin tinggi skor intensi memilihnya, maka 

semakin kuat baik intensi memilih yang dimiliki pemilih. Sebaliknya, jika skor 

intensi memilih rendah, maka menunjukan semakin buruk intensi memilih pemilih 

remaja akhir dalam pemilu mendatang.  

3.3 Instrument Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan dua macam skala yang masing-

masing mengukur satu variabel, yaitu skala untuk mengukur kepercayaan politik 

dan skala untuk mengukur intensi memilih dalam pemilu dengan skala skor dengan 

skala likert.  

Dalam penelitian ini, peneliti memodifikasi skala kepercayaan organisasi 

(Mayer & Davis, 1999) menjadi setting politik. Skala pengukuran ini dibuat untuk 

mengukur kepercayaan seseorang yang ada dalam organisasi kepada pemimpinnya 

yang dibuat oleh Mayer, dkk. (1995). Sebelumnya, skala ini sudah dikembangkan 

dan divalidasi oleh Schoorman, dan teman-teman (1990) pada sebuah makalah 

namun tidak dipublikasikan dan Mayer dan Davis (1999) akhirnya menyajikan item 
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pengukuran dengan tambahan analisis validasi. Dikarenakan pada skala ini 

menggunakan setting organisasi yang pada dasarnya memiliki hubungan dan 

kesamaan yang sama antara pemimpin dan anggota dengan bentuk politik antara 

calon pemimpin dengan masyarakat, akhirnya peneliti menyesuaikan skala dengan 

setting organisasi menjadi politik.  

Dalam skala ini menetapkan bahwa kepercayaan dapat dilihat dari tiga 

dimensi. Dimensi pertama yaitu kemampuan yang menggambarkan seberapa setuju 

responden dengan keterampilan, kompetensi dan karakteristik yang sudah dimiliki 

oleh calon presiden/ wapres. Dimensi kedua yaitu kebajikan (benevolance) yang 

berarti keyakinan individu terhadap calon presiden/ wapres pilihan telah berbuat 

baik kepada orang lain dengan motif tidak untuk kepentingan pribadi. Dan dimensi 

terakhir yaitu integritas yang dimana dimensi ini mencerminkan bahwa calon 

presiden/ wapres sudah memiliki prinsip sesuai dengan responden. 

Selanjutnya untuk skala intensi peneliti menggunakan skala berdasarkan teori 

Ajzen (2005) yang memiliki tiga determinan yaitu sikap, norma subjektif, dan 

perceived behavioral control dengan empat elemen yaitu target, context, action, 

dan time yang dibuat menjadi item-item yang digunakan untuk mengukur intensi. 

Item-item yang digunakan oleh peneliti kali ini sebelumnya sudah digunakan oleh 

peneliti sebelumnya pada tahun 2015 namun dengan context dan setting yang 

berbeda yaitu hubungan seks pranikah. Namun dalam itemnya yang terdiri dari tiga 

determinan dan empat elemen masih sesuai dengan context dan setting yang 

digunakan peneliti sekarang yaitu intensi memilih.  
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Selanjutnya validasi konten yaitu untuk menguji apakah item yang 

dimodifikasi dari item sebelumnya sudah merepresentasikan hal yang ingin diukur 

(Merrel dan Whitcomb, 2013) dengan cara mengujikannya kepada sepuluh pemilih 

remaja akhir di Universitas X untuk uji bahasa. Lalu, alat ukur di revisi sesuai 

dengan hasil uji bahasa yang diterima oleh peneliti. 

Kemudian peneliti akan melakukan uji korelasi antara item dengan skor item. 

Seperti yang dituliskan oleh Djaali dan Muljono (2007), jika koefisien korelasi item 

lebih besar dari skor total koefisien korelasi pada tabel r, maka korelasi item 

dianggap valid. 

Penelitian ini sesuai dengan konsep planned behavior maka intensi ini 

menjadi suatu sikap atau perilaku yang terbentu berdasarkan keyakinan berperilaku 

dengan evaluasi dampak dari perilaku tersebut. Selain itu keyakinan normatif 

tentang memilih dan keinginan untuk memilih untuk menyesuaikan dengan norma-

norma yang ada akan menciptakan norma subjektif. Sementara keyakinan kontrol 

untuk memilih disatukan dengan faktor pengaruh kontrol akan menciptakan kontrol 

perilaku yang akan diterima. 

Ada empat bagian pada alat ukur ini, yaitu permohonan dan ucapan 

terimakasih, informed consent, petunjuk pengerjaan, dan pertanyaan untuk 

demografis. Dan ada dua skala yang dibagi menjadi bagian A untuk mengukur 

kepercayaan politi k dan bagian B untuk mengukur intensi memilih dalam pemilu. 
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a.  Skala Kepercayaan Politik 

Skala ini tersusun dari tiga puluh empat item dengan tujuh belas item 

unfavorabel dan tujuh belas item favorabel yang terbagi dalam ketiga dimensi yaitu 

kemampuan, kebajikan (benevolance), dan integritas. Skor aitem pada skala ini 

menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban sangat tidak setuju, agak tidak 

setuju, setuju, agak setuju, sangat setuju. 

Jika responden memilih skor item sangat tidak setuju maka semakin negatif 

kepercayaan responden terhadap politik. Dan jika memilih skor agak tidak setuju 

maka responden dapat dikatakan netral atau tidak tahu namun cenderung ke negatif 

kepercayaannya terhadap politik. Dan jika memilih skor setuju makan responden 

memiliki kepercayaan terhadap politik secara positif. Jika responden memilih skor 

item agak setuju berarti responden dapat dikatakan berada di posisi tengah namun 

cenderung positif dan yang terakhir jika memilih skor item sangat setuju berarti 

responden memiliki kepercayaan politik yang sangat positif atau tinggi. 

Tabel 3.1 

Sebaran item skala kepercayaan politik 

Dimensi Favorabel Unfavorabel Total 

Kemampuan 1, 7, 11, 13, 14, 26 2,5,12,13,23,24,25 12 

Benevolance 8,9,15,18,32 4,16,17,18,43 10 

Integritas 3,10,22,28,31,33 6,20,21,27,29,30 12 

Total 17 17 34 

 

b. Skala Intensi Memilih  

Skala ini disusun dari sepuluh aitem. Yang dimana pada masing-masing aitem 

terdapat empat elemen yang dimiliki oleh intensi yaitu target, action, context, time. 
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Sehingga dengan ke empat elemen ini diharapkan dapat mencerminkan bagaimana 

intensi yang dimiliki sampel. 

 Skor aitem pada skala ini menggunakan skala likert dengan pilihan jawaban 

sangat tidak setuju, agak tidak setuju, setuju, agak setuju, sangat setuju. 

Jika responden memilih skor item sangat tidak setuju maka semakin rendah 

intensi memilih responden terhadap politik. Dan jika memilih skor agak tidak setuju 

maka responden dapat dikatakan netral atau tidak tahu namun cenderung ke rendah 

intensi memilih. Dan jika memilih skor setuju makan responden memiliki intensi 

memilih yang wajar. Jika responden memilih skor item agak setuju berarti 

responden dapat dikatakan berada di posisi tengah namun intensi memilihnya 

cenderung tinggi dan yang terakhir jika memilih skor item sangat setuju berarti 

responden memiliki intensi memilih yang sangat tinggi. 

Tabel 3.2 Sebaran item skala intensi memilih 

Aspek Item Jumlah 

Intensi Memilih Favorabel : 2, 4, 6, 7, 8, 9 

Unfavorabel : 1, 3, 5, 10 

10 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Validitas adalah Ketepatan ataupun kecermatan suatu alat ukur saat 

menjalankan fungsinya sabagai alat ukur (Azwar, 2006). Alat ukur dikatakan valid 

jika alat ukur tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pengukuran 

tersebut. Uji validasi dilakukan dnegan cara mengkorelasikan skor per aitem dan 

skor total aitem masing-masing skala persepsi dan minat memilih. Dan Uji validasi 
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ini menggunakan bantuan SPSS. (Azwar, 2006). Aitem dikatakan valid jika 

memenuhi kriteria koefisian >0,3 dan p <0,5 (Azwar, 2013). 

Namun, pada kali ini untuk menguji validasi alat ukur yang digunakan 

peneliti unuk mengukur kepercayaan politik dan intensi, peneliti melakukan dua 

bentuk uji alat ukur. Yang pertama, peneliti melakukan uji bahasa pada kesepuluh 

calon subjek secara random untuk menguji bahasa yang digunakan dalam alat ukur, 

sehingga peneliti berharap dengan dilakukan uji ini, subjek dapat dengan mudah 

dan memahami alat ukur yang dipakai. Selanjutnya peneliti menggunakan uji 

terpakai dengan menguji reliabilitas alat ukur. Hal ini dilakukan dengan alasan 

waktu yang terbatas. 

Reliabilitas merupakan sejauh mana hasil perhitungan atau pengukuran itu 

dapat dipercaya (Azwar, 2006). Alat ukur yang memiliki skala dapat dikatakan 

memiliki reliabel yang dimana subjek sudah melakukan beberapa kali pengukuran 

yang hasilnya akan sama dan konsisten. Suatu skala dinyatakan reliabel jika 

memiliki nilai sebesar >0,7 (Azwar, 2013). Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan melihat Corrected Item Total 

Corelation (CITC) peraitem dengan nilai <0,3 pada masing-masing aitem dengan 

bantuan program SPSS. Dan selanjutnya, jika koefisien reliabilitas lebih dari 0,6 

berarti instrument penelitian yang digunakan memiliki reliabilitas yang baik. (Irfan, 

Juliandi, & Manurung, 2014) 

Setelah pengumpulan data, peneliti menguji sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dengan melihat validitas alat ukur berdasarkan hasil reliabilitas yang 

muncul dengan menggunakan uji terpakai dengan metode Cronbach’s Alpha 
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dengan melihat Corrected Item Total Corelation ( CITC) peraitem  . Total aitem 

keseluruhan pada alat ukur ini adalah 44 aitem dengan 34 aitem merupakan aitem 

yang mengukur tentang kepercayaan politik yang terbagi pada masing-masing 

dimensi yang terdiri dari tiga dimensi yaitu, 12 aitem untuk mengukur 

kekuatan/kompetensi, 10 aitem untuk mengukur kebajikan (benevolance), 12 untuk 

mengukur integritas. Dan sebaran aitem untuk mengukur intensi berjumlah 10 

aitem. 

Dikarenakan pada variabel kepercayaan politik terdapat tiga dimensi maka 

peneliti menguji sebaran aitem dan melihat Cronbach’s Alpha pada masing-masing 

dimensi dan Corrected Item Total Corelation ( CITC) pada masing-masing dimensi. 

Namun, setelah dilakukan pengujian, ditemukan bahwa beberapa aitem pada 

masing-masing dimensi dan avriabel intensi memiliki nilai Corrected Item Total 

Corelation ( CITC) < 0,3 sehingga nilai Cronbach’s Alpha  pada masing-masing 

dimensi dan variabel intensi <0,6 yang dimana artinya ada beberapa aitem yang 

menyebabakan alat ukur menjadi memiliki nilai reliabilitas yang kurang. Hal yank 

dilakukan oleh peneliti untuk membuat alat ukur menjadi memiliki reliabilitas yang 

baik adalah dengan cara menggugurkan beberapa aitem yang memiliki nilai 

Corrected Item Total Corelation ( CITC) dibawah 0,3. Sehingga membuat total 

aitem menjadi berkurang. Dan berikut adalah sebaran aitem-aitem yang memiliki 

Corrected Item Total Corelation ( CITC) dibawah 0,3. 
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Tabel 3.3 Seberan Aitem Kepecayaan Politik yang Telah Melewati Uji Reliabilitas 

Dimensi Favorabel Unfavorabel Total 

Kemampuan 1, 7, 11, 13, 14, 26 2,5,12,13,23,24,25 12 

Benevolance 8,9,15,18,32 4,16,17,18,43 10 

Integritas 3,10,22,28,31,33 6,20,21,27,29,30 12 

Total 17 17 34 

Tabel 3.4 Sebaran Aitem Intensi yang Telah Melewati Uji Reabilitas 

Aspek Item Jumlah 

Intensi Memilih Favorabel : 2, 4, 6, 7, 8, 9 

Unfavorabel : 1, 3, 5, 10 

10 

Setelah menggugurkan aitem-aitem yang memiliki nilai Corrected Item 

Total Corelation (CITC) dibawah 0,3. Peneliti mendapatkan alat ukur yang 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha  pada masing-masing dimensi dan variabel intensi 

>0,6 sehingga alat ukur yang digunakan sudah dikatakan memiliki rebilitas yang 

baik. Berikut hasil uji reabilitas yang dilakukan pada alat ukur kepercayaan politik, 

dengan masing-masing dimensi dan variabel intensi 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kepercayaan Politik dan Intensi 

Variabel Dimensi Cronbach’s Alpha 

 Kemampuan 

Benevolence 

Integritas 

0,871 

0,824 

0,849 
X 

 

Y Intensi 0,871 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan sampel  

Populasi adalah semua orang yang berada di dalam kelompok atau kumpulan 

objek yang akan diteliti (Eriyanto, 2007). Populasi yang ada pada penelitian ini 

kurang lebih sebanyak 3000 mahasiswa. Dan sampel merupakan bagian dari 

populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan 

terhadap karakteristik sampel yaitu : 

a. Mahasiswa aktif Universitas X di Surabaya 

b. Laki-laki dan perempuan 

c. Berumur 18 tahun sampai maksimal 21 tahun (Bestiana, 2012) 

d. Memiliki Kartu Tanda Penduduk 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik accidental sampling yaitu pengambilan sampel dengan memberikan 

kuisioner kepada siapapun yang ditemui dan sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan.  

3.5 Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti akan menguji hubungan antara kepercayaan 

politik dengan intensi memilih pada pemilih remaja akhir Universitas X di Surabaya 

pada pemilu 2019 dengan menggunakan uji korelasi. Uji Korelasi berguna untuk 

melihat seberapa tinggi hubungan antara dua variabel ini dan peneliti juga menguji 

korelasi antara variabel Y dengan masing-masing dimensi variabel X. Dan korelasi 

ini juga untuk menguji hipotesis utama tentang hubungan positif antara 
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kepercayaan politik dengan intensi memilih pada pemilih remaja akhir Universitas 

X di Surabaya pada pemilu 2019. Dan melihat seberapa kuat korelasi antara 

variabel X dan Y. Serta peneliti juga melihat seberapa besar korelasi antara variabel 

Y dengan masing-masing dimensi pada variabel X. Sebelum melakukan uji 

hipotesis peneliti melakukan uji normalitas pada hasil data dari subjek. Uji 

normalitas ini duguakan untuk melihat sejauh apa kenormalan dari data yang akan 

diolah untuk menguji hipotesis utama. Uji normalitas ini menggunakan teknik 

Kolmogorov yang dimana signifikansi nilainya ≥ 0,05.  

Tidak sampai hanya uji normalitas saja untuk dapat menguji hipotesis karena, 

untuk melakukan uji hipotesis peneliti harus bisa memilih teknik apa yang 

digunakan. Teknik uji hipotesis ini terdiri dari dua macam teknik tergantung normal 

atau tidaknya data. Setelah itu baru peneliti bisa untuk menentukan, apakah data 

yang digunakan ini terdistribusi normal atau tidak. Jika data terdistirbusi normal, 

maka uji yang digunakan untuk menguji hipotesisnya adalah teknik Pearson 

Product Moment. Dan jika data sebaliknya yaitu tidak terdistirbusi normal, maka 

teknik yang digunakan untuk uji hipotesis adalah teknik Spearman. 

 


