
BAB  III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2013.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari

penelitian ini adalah masyarakat Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir

Kabupaten Rokan Hulu yang telah memiliki hak untuk berpartisipasi

dalam pemilihan Kepala Desa, yang diambil sebagai sampel dan kemudian

data ini dianalisa. Data tersebut antara lain :

a. Data tentang responden

b. Data tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala

Desa

3.2.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui instansi pemerintah yang erat

kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah

penelitian antara lain tentang:

a. Lokasi Penelitian

b. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat

c. Keadaan sarana dan prasarana



d. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian

ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini

maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

3.3.1 Observasi

Yaitu tehnik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari

dekat tentang gejala – gejala yang terjadi dilapangan yang menjadi objek

penelitian.

3.3.2 Quesioner

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis

dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban data yang dicari.

3.3.3 Wawancara

Yaitu dengan menanyakan langsung kepada masyarakat.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2003: 90), populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat

Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang ikut



berpartisipasi sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Adapun populasi berjumlah 2453 orang.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2003: 91), sampel adalah bagian dari jumlah

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Besarnya sampel yang tepat

digunakan dalam penelitian tergantung pada tingkat kesalahan yang

dikehendaki, dimana tingkat kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung

pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Dalam hal ini penulis

menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan sampel, yaitu sebagai berikut

n =

n = Sampel

N = Populasi

e² = Tingkat kesalahan (0,1) 10 % dari jumlah populasi

Adapun jumlah populasi dalam Pemilihan Kepala Desa Rambah

adalah 4499 jiwa, maka dengan besar jumlah tersebut penulis mengambil

sampel dengan taraf kesalahan 10 % (0,1) dari jumlah populasi yang

berjumlah 4499 jiwa terdapat sampel sebanyak :

n =

n =

n =

n =



n = 98,12 = 98

maka sampelnya berjumlah 98 orang.

Dari 98 sampel yang telah didapatkan, penulis menggunakan metode

proposional sampling dalam menentukan siapa-siapa saja yang akan

ditetapkan menjadi sampel penelitian. Proporsional Sampling adalah

pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata

secara professional. Penetapan sampel berdasarkan jumlah jumlah

masyarakat per-Dusun yang ada di Desa Rambah Kecamatan Rambah

Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 3.1 : Tabel Pengambilan Sampel Penelitian dengan Metode
Proporsional Sampling.

No. Nama Dusun
Jumlah
Populasi

Jumlah
Sampel

Persentase

1.
Surau Tinggi
Selatan

300 7 7,14 %

2.
Surau Tinggi
Utara

238 5 5,10 %

3.
Surau Tinggi
Barat

605 13 13,27 %

4. Simpang D I 242 5 5,10 %
5. Simpang D II 311 7 7,14 %
6. Simpang D III 462 10 10,20 %
7. Kumu 768 17 17,36 %
8. Kumu Sejati 500 11 11,22 %
9. Kumu Deli 409 9 9,18 %
10. Kumu Baru 664 14 14,29 %

Jumlah 4.499 98 100.00 %
Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2014



3.5 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data ini, penulis menggunakan metode analisis

kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk

menjelaskan hubungan fungsional antara variabel independen (rasional nilai,

emosional afektif, tradisional, dan rasional instrumental) dengan variable

dependen (partisipasi). Dalam sebuah penelitian, yang diperoleh harus diuji

terlebih dahulu sebelum memasuki  proses analisis. Penelitian ini menggunakan

rumus regresi linear berganda (multiple regression), dengan demikian analisis

data kuantitatif dapat dilakukan dengan cara :

3.5.1 Uji Kualitas Data

Ketepatan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas

data yang dipakai. Kualitas data penelitian ditentukan oleh  instrument yang

digunakan untuk mengumpulkan data guna menghasilkan data yang

berkualitas.

a. Validitas

Menurut Sugiyono (2011:122) Uji validitas adalah untuk mengetahui

tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam

pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah

item-item yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu

mengungkapkan dengan pasti apa yang akan diteliti.

Dalam pengujian yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan

kualitas data, layak atau tidaknya suatu data yang dapat diangkat maka

peneliti mengaitkan angka, faktor dengan metode validitas yaitu



melakukan korelasi antara masing – masing skor butir pertanyaan

dengan total skor kontruk atau variabel.

b. Reliabilitas

Menurut Arikunto (2006:145) “Untuk uji reliabilitas digunakan Teknik

Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal

(reliabel) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau

lebih”.

3.5.2 Uji Normalitas Data

Alat diagnostik yang dapat digunakan dalam menguji distribusi

normal data adalah Normal Probability Plot. Tujuannya adalah untuk

menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependennya, variabel

independennya atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada

sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

3.6 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.7 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.



1.1.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan

terbebas dari bisa yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak

valid dan akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar

untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan maka digunakan asumsi

klasik.

a. Multikolinearitas

Metode ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas

maka digunakan rumus Varian Inflation Factor (VIF) yang merupakan

kebalikan dari toleransi, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut

Dimana R² merupakan koefisien determinansi. Asumsi

Multikolinearitas terpenuhi jika nilai VIF pada output SPSS dibawah 10

dan memiliki nilai positif. Karena VIF = 1/Tolerance, maka asumsi

bebas Multikolinearitas juga dapat ditentukan jika nilai tolerance diatas

0,10 (Ghozali, 2006:92).

b. Autokorelasi

Merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara anggota –

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times series

pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji

apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan

pengganggu pada periode t, jika ada berarti korelasi. Dalam penelitian



keberadaan autokorelasi diuji dengan rumus Durbin Watson sebagai

berikut :

Keterangan :

a. Jika angka Durbin Watson (DW) dibawah -2 berarti terdapat

autokorelasi  positif.

b. Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2 berarti tidak

ada autokorelasi.

c. Jika angka Durbin Watson (DW) diatas +2 berarti terdapat

autokorelasi negatif

c. Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual, dari suatu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika varian dari residualnya tetap, maka tidak ada

heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat ada

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola

tertentu, maka terdapat heteroskedastisitas dan jika titik-titiknya

menyebar, maka tidak terdapat heteroskedastisitas

1.1.2 Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh simpulan dari analisis ini, maka terlebih dahulu

dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara

menyeluruh (simultan) yang dijelaskan sebagai berikut :



a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dengan menggunakan t-test dilakukan untuk menguji

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen secara

parsial. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel

dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Koefisien regresi (b1)
thitung = ____________________________

Standar Deviasi (b1)

Level of Significance yang digunakan adalah 5 % dan dasar

pengambilan keputusan apakah Ha diterima atau ditolak adalah dengan

membandingkan nilai thitung dan ttabel, apabila :

a) thitung > ttabel, maka Ha diterima karena terdapat pengaruh yang

besar.

b) thitung ≤ ttabel, maka Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh

yang besar.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F ini dilakukan

dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Nilai Fhitung dapat

diperoleh dengan menggunakan rumus :

Dimana :

R²   = Koefisien determinasi



k     = Jumlah variabel

N    = Jumlah sampel

Level of Significance yang digunakan adalah 5 % dan dasar

pengambilan keputusan adalah Ha diterima atau ditolak adalah dengan

membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel, apabila :

a) Fhitung > Ftabel, maka Ha diterima karena terdapat pengaruh yang

besar.

b) Fhitung ≤ Ftabel, maka Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh

yang besar.

c. Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi R² digunakan untuk mengukur seberapa besar

variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama

variabel dependen atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat

tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya,

maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependennya. Untuk mengetahui variabel independen mana yang paling

berpengaruh terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari koefisien

parsialnya. Variabel independen yang paling berpengaruh terhadap

variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi yang paling besar.

1.2 Perumusan Model Penelitian

Pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier

berganda (multiple regression) guna mengetahui pengaruh variabel – variabel



independen terhadap variabel dependen. Model tersebut diformulasikan sebagai

berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan :

Y = Partisipasi

a = Konstanta

b1 = Koefisien regresi (i = 1, 2, 3, 4,)

X1 = Rasional Nilai

X2 = Emosional Afektif

X3 = Tradisional

X4 = Rasional Instrumental

e = Error

Pengukuran variabel dependen dan independen menggunakan skala likert

dengan skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skala 5 (sangat setuju). Untuk

masing – masing pertanyaan menggunakan lima skala likert yaitu :

Sangat Tidak Setuju (STS)   1

Tidak setuju (TS)     2

Ragu – ragu (RR)    3

Setuju (S)       4

Sangat Setuju (SS)     5


