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BAB III

METODE PENELETIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional yang bertujuan untuk

mengetahui apakah ada hubungan antara variabel pengalaman berorganisasi di

kampus (X) dengan partisipasi partai politik (Y). Model hubungan antara variabel

tersebut digambarkan sebagai berikut:

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Identifikasi

terhadap variabel penelitian bertujuan untuk memperjelas dan membatasi masalah

serta menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan. Variabel dalam

penelitian ini terdiri dari :

1. Variabel independen (X) : Pengalaman Berorganisasi di Kampus

2. Variabel dependen (Y) : Partisipasi Politik

YX
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C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini defenisi operasional dari variabel yang diteliti sebagai

berikut :

1. Pengalaman Organisasi

Pengalaman organisasi di kampus adalah serangkaian pengetahun pernah

dijalani oleh seseorang dengan  beragam kegiatan yang telah dilakukan yang

memberi pengetahaun tertentu terhadap kegiatan tersebut secara teknis maupun

secara konsep yang akan mempengaruhi pasca kampus dalam setiap prilaku

seseorang.

Adapun aspek atau  indikator dari pengalaman organisasi tersebut adalah:

a. Intensitas Keaktifan di organisasi

b. Memiliki peran tanggung jawab dalam organisasi tersebut

c. Memiliki pengalaman langsung.

d. Berkompeten dalam organisasi.

2. Partisipasi politik

Partisipasi politik adalah, kegiatan seseorang atau kelompok dalam rangka

mempengaruhi kebijakan pemerintah dan partai politik.

a. Memilih (Voting)

b. Aktivitas Kampaye (Campaign activity)

c. Aktivitas Bersama ( Communal activity)

d. Menghubungi seseorang terhdap permasalahan yang berhubungan denga

individu tersebut (Contacting Personal On Personal Mater)

e. Protes (Protest)
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D. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai

generalisasi hasil penelitian (Azwar,2010). Lebih spesifik, populasi merupakan

keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah yang memenuhi

syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit

atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono,2010). Senada

dengan pendapat diatas Arikunto(2002) mengemukakan bahwa polulasi adalah

keseluruhan subjek yang memiki karaketristik tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah alumni pasca kampus kader Partai

Keadilan Sejahtera yang pernah terlibat dalam organisasi kampus berdasarkan

data yang terdaftar di DPC Tampan berjumlah 158 orang  yang terdiri dari:

a. Anggota pasca kampus kader Partai Keadilan Sejahtera UIN SUSKA Riau

b. Anggota pasca kampus kader Partai Keadilan Sejahtera UNRI (UR)

c. Anggota pasca kampus kader Partai Keadilan Sejahtera UIR rincian

terlampir. (lampiran g)

2. Sampel penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dengan maksud

untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Arikunto,2002). Sampel yang

akan diambil menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pasca kampus kader

Partai Keadilan Sejahtera. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 80 orang pasca kampus. Dalam penelitian ini merujuk pada Arikunto



30

(2002), sebagai persiapan apabila subjek kurang dari 100 , maka lebih baik di

ambil seluruhnya. Selanjutnya jika jumlah subjek besar dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan pendapat tersebut, maka diambil

sampel sebanyak 80 orang atau 54%.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan skala yaitu skala pengalaman organisasi dan skala partisipasi

politik.

1. Skala pengalaman organisasi

Skala pengalaman organisasi disusun berdasarkan teori Pitrich dan Shunk

(1996) selanjutnya disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangan pada masa

remaja dan keadaan subjek penelitian. Skala ini memodifikasi dari skala Likert

yang menyediakan empat alternatif jawaban yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S),

tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS).

Pemberian skor pada masing-masing aitem baik untuk aitem favorable

maupun aitem unfavorable dengan cara memberikan nilai 1 sampai dengan 4.

Untuk aitem favorable jawaban sangat setuju (SS) diberi nilai 4, setuju (S) diberi

nilai 3, tidak setuju (TS) diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1.

Sedangkan untuk aitem unfavorable pemberian nilai seperti pada aitem favorable

namun berlaku nilai sebaliknya, yaitu nilai 1 untuk sangat setuju (SS), nilai 2
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untuk setuju (S), nilai 3 untuk tidak setuju (KS), nilai 4 untuk sangat tidak setuju

(STS).

Tabel 3.1
Blueprint skala pengalaman organisasi untuk try out

No. Indikator Nomor Aitem Jumlah
Favorable Unvaforable

1. Intensitas keaktifan organisasi 1, 3, 4, 23, 25 5
2. Memiiki peran dalam organisasi

tersebut
2, 5 21, 24, 4

3. Memiliki pengalaman langsung 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20 7
4. Berkompeten dalam organisasi 14, 16, 17, 10, 11, 13 6
5. Pernah menjadi pengurus dalam

organisasi kampus
18 9, 22 3

Jumlah 13 12 25

2. Skala partisipasi politik

Skala ini memodifikasi dari skala Likert yang menyediakan empat

alternatif jawaban yaitu: sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan

sangat tidak sesuai (STS).

Pemberian skor pada masing-masing aitem baik untuk aitem favorable

maupun aitem unfavorable dengan cara memberikan nilai 1 sampai dengan 4.

Untuk aitem favorable jawaban sangat sesuai (SS) diberi nilai 4, sesuai (S) diberi

nilai 3, tidak sesuai (TS) diberi nilai 2, dan sangat tidak sesuai (STS) diberi nilai

1. Sedangkan untuk aitem unfavorable pemberian nilai seperti pada aitem

favorable namun berlaku nilai sebaliknya, yaitu nilai 1 untuk sangat setuju (SS),

nilai 2 untuk setuju (S), nilai 3 untuk tidak sesuai (KS), nilai 4 untuk sangat tidak

sesuai (STS).

Tabel 3.2
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Blueprint skala partisipasi politik untuk try out

No. Indikator Nomor Aitem Jumlah
Favorable Unvaforable

1. Pemberian suara 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8
2. Aktivitas kampanye 9, 10, 11, 16,

17
12, 13, 14, 15 9

3. Aktivitas bersama 18 ,19, 20  21 22, 23, 24, 25,
26

9

4. Mengadakan hubungan dengan
pejabat pemerintah

28, 29, 30, 35 27, 31, 32, 34 8

5. Protes 33, 36, 37, 38,
39, 44, 45

39, 40, 41, 42 11

Jumlah 24 21 45

F. Ujicoba Alat Ukur

1. Uji validitas

Validitas sering dikonsepkan sebagai sejauhmana tes mampu mengukur

atribut yang seharusnya diukur (Azwar, 2009), dengan demikian suatu alat ukur

dapat dikatakan valid jika mampu menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan

ukurnya. Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total,

biasanya digunakan batasan > 0,30 (Azwar, 2002).

2. Seleksi aitem

Dalam seleksi aitem skala psikologi yang mengukur atribut afektif,

parameter yang paling penting adalah daya beda atau daya diskriminasi aitem.

Daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara

individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atibut yang

diukur. Indeks daya diskrminasi aitem merupakan pula indikator keselarasan atau
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konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang

dikenal dengan istilah konsistensi aitem total (Azwar, 2009).

Pengajuan daya diskriminasi aitem menghendaki dilakukannya komputasi

koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan suatu kriteria yang relevan,

yaitu distribusi skor skala itu sendiri. Untuk memperoleh daya diskriminasi aitem

digunakan teknik korelasi Product Moment. Teknik korelasi Product Moment

merupakan pengujian validitas alat ukur dengan menggunakan pendekatan konsis-

tensi internal yang dilakukan dengan cara menghubungkan atau mengkorelasikan

skor tiap butir dengan skor totalnya (Azwar, 2009).

Pengujian tingkat validitas alat ukur dilakukan dengan mengkorelasikan

antara skor setiap pernyataan (aitem) dengan skor total skala, dengan kriteria

pemilihan aitem di atas 0,30. Indeks daya beda ini digunakan untuk mengetahui

seberapa baik kesesuaian indikator variabel pengalaman organisasi dan partisipasi

politik terhadap subjek penelitian sebagai variabel yang perlu diujicobakan.

Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa fungsi aitem

selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya beda baik merupakan

aitem yang konsisten karena mampu menunjukkan perbedaan antar subjek pada

aspek yang di ukur dengan skala bersangkutan (Azwar, 2010). Indeks daya beda

merupakan indikator konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara

berkeseluruhan yang diistilahkan konsistensi aitem-total (Azwar, 2010).

Menurut Azwar (2009), umumnya skala psikologi yang digunakan untuk

menentukan indeks daya diskriminasi di atas 0,30 atau diatas 0,25 sudah di

anggap mengindikasikan daya diskriminasi yang baik. Namun, apabila jumlah
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aitem yang lolos tidak mencukupi jumlah yang diinginkan maka peneliti dapat

menurunkan batasan kriteria 0,30 menjadi 0,25. Dalam penelitian ini peneliti

menentukan daya diskriminasi di atas 0,30. Dengan demikian aitem koefisien <

0,30 dinyatakan tidak valid, sedangkan aitem yang di anggap valid adalah aitem

dengan koefisien korelasi ≥ 0,30. Oleh karena itu, pengukuran indeks daya beda

dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi skor subjek pada aitem dengan

skor tes (konsistensi aitem total).

Hasil analisis 20 aitem pengalaman organisasi (X) yang telah diujicoba

tidak terdapat aitem yang gugur dan 25 aitem dinyatakan sahih (valid), dengan

koefisien korelasi aitem total di atas 0,30 yaitu berkisar antara 0,341-0,744.

Pada variabel partisipasi politik, hasil analisis 45 aitem partisipasi politik

(Y) yang telah diujicoba terdapat 2 aitem yang gugur dan 43 aitem dinyatakan

sahih (valid), dengan koefisien korelasi aitem total di atas 0,30 yaitu berkisar

antara 0,390 – 0,860. Berikut ini menunjukkan blueprint skala partisipasi politik

(Y) dengan aitem yang valid dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat

pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Blueprint skala partisipasi politik yang valid dan gugur

No. Indikator Favorable Unvaforable Jumlah
Valid Gugur Valid Gugur

1. Pemberian suara 1, 2, 3, 4 - 5, 6, 7, 8 - 8
2. Aktivitas

kampanye
9, 10, 11, 16,
17

- 12, 13, 14,
15

- 9

3. Aktivitas
bersama

19, 21 18, 20 22, 23, 24,
25, 26

- 9

4. Mengadakan
hubungan
dengan pejabat

28, 29, 30, 35 - 27, 31, 32,
34

- 8
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pemerintah
5. Protes 33, 36, 37,

38, 39, 44, 45
- 39, 40, 41,

42
- 11

Jumlah 22 2 21 - 45

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda aitem yang valid dan gugur, maka

disusun blueprint skala pengalaman oganisasi (X) dan skala partisipasi politik (Y)

yang akan digunakan untuk penelitian. Uraiannya dapat dilihat secara rinci dalam

tabel 3.4 untuk skala pengalaman oganisasi dan tabel 3.5 untuk partisipasi politik,

sebagai berikut:

Tabel 3.4
Blueprint skala pengalaman organisasi untuk penelitian

No. Indikator Nomor Aitem Jumlah
Favorable Unvaforable

1. Intensitas keaktifan organisasi 1, 3, 4, 23, 25 5
2. Memiiki peran dalam organisasi

tersebut
2, 5 21, 24, 4

3. Memiliki pengalaman langsung 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20 7
4. Berkompeten dalam organisasi 14, 16, 17, 10, 11, 13 6
5. Pernah menjadi pengurus dalam

organisasi kampus
18 9, 22 3

Jumlah 13 12 25

Tabel 3.5
Blueprint skala partisipasi politik untuk try out

No. Indikator Nomor Aitem Jumlah
Favorable Unvaforable

1. Pemberian suara 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8
2. Aktivitas kampanye 9, 10, 11, 16,

17
12, 13, 14, 15 9

3. Aktivitas bersama 19, 21 22, 23, 24, 25,
26

7

4. Mengadakan hubungan dengan
pejabat pemerintah

28, 29, 30, 35 27, 31, 32, 34 8

5. Protes 33, 36, 37, 38,
39, 44, 45

39, 40, 41, 42 11

Jumlah 22 21 43
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3. Reliabilitas

Reliabilitas didefenisikan sebagai kerandalan alat ukur yang dipakai dalam

suatu penelitian. Apakah benar-benar dapat mengukur dengan tepat sesuai dengan

alat atau instrument yang dimiliki.

Perhitungan reliabilitas dihitung dengan menggunakan program komputer

statistical product and service solution (SPSS). Koefisien reliabilitas ( ) yang

angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Reliabilas mendekati

angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya, sebaliknya koefisien yang

semakin rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitas (Azwar,

2009).

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for

windows diketahui reliabilitas pengalaman organisasi (X) dari 25 aitem yang valid

dan skala partisipasi politik (Y) dari 43 aitem yang valid dapat dilihat pada tabel

3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Rekapitulasi Hasil Uji Coba Instrumen
No. Skala Koefesien reliabilitas

1. Pengalaman organisasi 0,749
2. Partisipasi politik 0,972

G. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah

penelitian. Dengan analisis data dapat menjawab dan menguji hipotesis (Nazir,

2003: 142). Teknik analisis data yang dilakukan untuk pengolahan data penelitian
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ini menggunakan teknik perhitungan Korelasi Product Moment yaitu untuk

mencari hubungan antara kedua variabel. Data yang dikumpulkan kemudian

dianalisis secara statistik dan berdasarkan variabel penelitian (Pearson dalam

Azwar,1996). Teknik uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

mengkorelasikan antara variabel pengalaman organisasi dan variabel partisipasi

politik.


