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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Sejalan dengan rencana tujuan yang ingin dicapai maka dalam pelaksanaan 

penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

Waktu Penelitian ini dilakukan dari Maret 2017 hingga selesai. 

3.2 Jenis dan Sumber data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat eksplanatif, digolongkan menjadi tiga tipe yaitu: 1). 

Penelitian penjajakan yaitu penelitian yang bertujuan menemukan sebab terjadinya 

sesuatu, bersifat terbuka masih mencari–cari dan belum mempunyai hipotesis. 2). 

Penelitian penjelasan  yaitu suatu penelitian yang menyoroti hubungan antara 

variabel penelitian dan menguji hipotesis. 3). Penelitian deskriptif adalah suatu 

penelitian untuk mendeskripsikan secara rinci terhadap suatu fenomena tertentu. 

Kaitannya  dengan  rancangan  penelitian  maka  tipe  penelitian  yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah tipe eksplanatif. Dengan kata lain 

penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kausal antara variabel – variabel 

melalui pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara political marketing mix terhadap keputusan masyarakat 
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memilih dalam memilih pasangan firdaus-ayat di pilkada Kota Pekanbaru tahun 

2017. 

Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

Kuantitatif, yaitu penelitian terbatas masalah sosial atau kemanusiaan berdasarkan  

pengujian  teori     yang  terdiri  atas  variabel-variabel,  diukur dengan angka dan 

dianalisis dengan prosedur statistik, guna menentukan apakah generalisasi prediktif 

dari suatu teori memang berlaku. Dalam hal ini muncul peranan teknik-teknik 

statistik seperti distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan dispersi (Silalahi, 

2009:27-28). Jadi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori atau 

eksplanatif kuantitatif. 

 3.2.2  Sumber Data 

 sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain berupa : 

a. Data Primer 

 merupakan data pokok dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari 

responden. Pengaruh political marketing mix terhadap Keputusan 

memilih masyarakat  yaitu bagaimana hubungan variabel (x) political 

marketing mix dengan (y) keputusan memilih sejauh mana pengaruhnya 

dan data yang berhubungan dengan indikator penelitian dari hasil 

angket/kuesioner pada waktu melakukan kegiatan penelitian 
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b. Data Skunder 

yaitu data yang diperoleh melalui instansi-instansi pemerintah yang 

terkait erat dengan penelitian ini. Data tersebut berfungsi untuk 

mempermudah penelitian, yang mana diperoleh dari buku-buku 

penunjang, dokumen, hasil-hasil penelitian atau informasi di Dinas 

terkait. 

3.3 Teknik Pengumpulan data 

 Dalam memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab semua 

permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data antara lain : 

 3.3.1 Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek secara langsung untuk 

melihat hasil Keputusan masyarakat dalam memilih pasangan firdaus ayat dalam 

pilkada Kota Pekanbaru dari perspektif political marketing mix. 

 3.3.2 Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh 

informasi dari pihak-pihak terkait. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 
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 3.3.3 Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan beserta 

alternative jawaban yang diberikan kepada responden menjawab pertanyaan tersebut 

sesuai dengan keadaan yang ada didasarkan pada indikator penelitian. 

3.3.4 Dokumentasi 

Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk 

menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai data yang 

mendorong untuk menghasilkan data. Dengan kata lain dokumentasi digunakan 

sebagai pelengkap penelitian. Dokumentasi yang dilakukan seperti 

mendokumentasikan kegiatan dilapangan. 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.Sedangkan Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua pada populasi, misalnya karena 

keterbatasannya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya 

akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiono : 2007) 

 

 



48 
 

 

 Populasi Dalam hal ini adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru yang menjadi Objek .Populasi penelitian yang berasal dari 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Tampan sebanyak 90.927 orang atau 

pemilih. Untuk menentukan jummlah sampel dari masyarakat tersebut penulis 

menggunakan rumus Slovin (dalam Husein Umar, 2003:102) yaitu:  

  
 

        
 

  
     

             
 

  
     

             
 

  
     

      
 

n= 99.99 

n= 100 

Keterangan : n = Jumlah sampel  

   N = Jumlah Populasi  

e = error 10%  (persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

sampel). 

 Jadi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang daftar 

pemilih tetap Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.  

 Adapun cara penentuan sampel dengan menggunakan metode aksidental,  

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiono, 2009:122). 

 Untuk mendukung penelitian, saya memasukan beberapa key informan 

sebagai pendukung dari data yang saya dapatkan dari peyebaran kuesioner ke 

masyarakat adapun key informan yang peneliti jadikan informan pastinya yang 
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peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai  key informan 

yang paling mengetahui bagaimana  kondisi keseluruhan dari pengaruh political 

marketing mix terhadap keputusan masyarakat memilih pasangan Firdaus-Ayat dalam 

pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 (studi kasus Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru) adalah KPUD Kota Pekanbaru, PPK Tampan, Panwaslu Kecamatan 

Tampan, PPS. Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam  penelitian ini adalah : 

a. KPUD Kota Pekanbaru (1 orang) 

b. PPK Kecamatan Tampan (1 orang) 

c. Panwaslu Kecamatan Tampan (1 orang) 

d. Panitia Pemungutan Suara (1 orang) 

3.5. Metode Analisa data 

          Dalam penelitian ini data yang dihimpun dan digunakan berasal dari data yang 

diambil dari kuesioner, laporan, dan buku- buku, serta jurnal atau publikasi lainnya. 

Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan proses penelitian adalah 

pengolahan data. Dengan pengolahan data dapat diketahui tentang makna dari data 

yang berhasil dikumpulkan. Dengan demikian hasil penelitian akan segera diketahui.  

analisa data yang digunakan untuk mengungkapkan   hasil   penelitian   dilakukan   

melalui   langkah- langkah sebagai berikut: 

a)  Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas  
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Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang disusun 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur secara tepat. Validitas 

suatu instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang 

akan digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok 

pengukuran. Dengan demikian permasalahan validitas instrumen (kuisioner) 

akan menunjukkan pada mampu tidaknya instrumen tersebut untuk mengukur 

apa yang diukur. Apabila instrumen tersebut mampu untuk mengukur apa 

yang diukur, maka disebut valid dan sebaliknya, apabila tidak mampu untuk 

mengukur apa yang diukur, maka dinyatakan tidak valid.  

Validitas instrumen (kuisioner) dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

tipe pokok, antara lain validitas isi, validitas yang berhubungan dengan 

kriteria, dan validitas konstrak (susunan), yang ditetapkan menurut analisis 

rasional terhadap isi tes atau angket yang penilaiannya didasarkan pada 

pertimbangan subjektif individual dengan mempertimbangkan baik teori 

maupun instrumen pengukur itu sendiri. 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti 

Sugiyono (2008).Bila r hitung   r tabel, maka instrumen dinyatakan valid dan 

juga sebaliknya, bila r hitung   r tabel maka dinyatakan tidak valid dengan 

taraf nyata 5% (  = 0.05). 
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2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat 

ukur dalam penggunaannya. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok atau subjek yang 

sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek dalam diri kelompok 

atau subyek yang diukur belum berubah. Dengan demikian, reliabilitas 

menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang 

sama. Teknik untuk mengukur reliabilitas instrumen dengan menggunakan 

skala likert dapat menggunakan rumus koefisien reliabilitas hitung. Arikunto 

(2006) sebagai berikut: 

 

    r11 = 
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Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

a
 

 
  = Jumlah butir varian 

a 
 

 
  = Varian total 
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Setelah dilakukan perhitungan kemudian dibandingkan dengan tabel 

nilai kritisnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika rhitung positif dan rhitung  rtabel, maka variabel tersebut reliabel. 

b. Jika rhitung positif dan rhitung  rtabel, maka variabel tersebut tidak 

reliabel. 

   Semua pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

komputer (softwer) program SPSS (statistical product dan service solution) 

3. Uji Normalitas  

  Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel-variabel memiliki distribusi normal. Data yang terdistribusi 

normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Pengujian 

normalitas dilakukan dengan SPSS . Dasar pengambilan keputusan dari uji 

normalitas : 

  Untuk mendeteksi normalitas, maka dapat dilihat dengan 

menggunakan grafik normal P-P plot of reegression standarrized residual. 

Pada gambar terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta 

penyebaran mengikuti diagonal, maka model regrrresi memenuhi asumsi 

normalitas.. Jika data menyebar jauh dari agresi atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidaak memenuhi asumsi normalitas. 

b) Uji Regresi Linear Sederhana 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Dimana metode ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada pengaruh 

political marketing mix terhadap keputusan masyarakat memilih pasangan Firdaus-

Ayat dalam pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada para responden, maka perlu pengolahan data dengan 

menggunakan program SPSS yang mana analisis yang digunakan adalah analisis 

statistic regresi linier sederhana.  

Dalam melihat pengaruh political marketing mix terhadap keputusan 

masyarakat memilih pasangan Firdaus-Ayat dalam pilkada Kota Pekanbaru tahun 

2017 dapat digunakan dengan rumus regresi linier sederhana dengan metode “Last 

Square” (kuadrat terkecil), yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : a = Konstanta 

  b = Nilai koefisien regresi 

  n = Jumlah responden 

 X = Variabel independen 

  Y = Variabel dependen 

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis penelitian 

ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam angket. Karena 

semua jawaban tersebut bersifat kualitatif sehingga dalam analisa sifat kualitatif 

Y = a + bx 
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tersebut diberi nilai agar menjadi data kuantitatif. Penentuan nilai jawaban untuk 

setiap pertanyaan digunakan metode 5 Skala Likert. Pembobotan setiap pertanyaan 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Jika memilih jawaban Sangat Setuju (SS), maka diberi nilai 5 

2. Jika memilih jawaban Setuju (S), maka diberi nilai 4 

3.  Jika memilih jawaban Netral (N), maka diberi nilai 3 

4.  Jika memilih jawaban Tidak Setuju (TS), maka diberi nilai 2 

5. Jika memilih jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), maka diberi nilai 1 

c) Pengujian Hipotesa  

A. Uji Parsial 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial atau individual pengaruh 

dari masing-masing variabel bebas yang dihasilkan dari persamaan regresi 

secara individu dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Uji t dilakukan dengan ketentuan: 

a. Jika thitung ttabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

b. Jika thitung   ttabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel bebas dengan  variabel terikat  

B. Koefisien Determinasi (R
2
) 
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 Untuk mengetahui ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk 

dalam mewakili kelompok dan observasi, perlu dilihat sampai seberapa jauh model 

yang terbentuk mampu menerangkan kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis 

regresi dikenal suatu ukuran yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut yang 

dikenal dengan nama koefisien determinasi (R
2
). Semakin tinggi R

2
, semakin 

penting suatu variabel, maka digunakan koefisien determinasi untuk mengukur besar 

sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar koefisien 

determinasi terkoreksi atau model regresi, maka model yang didapatkan akan 

semakin baik. 

 

 

 

 

 

 

 


