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BAB III 

METODE PENELIAN 

 

A. Jenis dan  Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan deskriptif kuantitatif. Sedangkan deskriptif kuantitatif 

bertujuan mengetahui populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang ada
62

. Dalam hal ini metode 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui pesan pesan politik Abdullah Abu 

Bakar dan Lilik Muhibbah di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri. Penelitian ini bersifat survey yang menggunakan data 

kuantitatif. 

 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bidang komunikasi politik. Yaitu Pesan 

Komunikasi Politik Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah di 

Kelurahan Mojoroto dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 

Kelurahan Mojoroto dan Responnya terhadap Pendapatan Suara Abdullah 

Abu Bakar dan Lilik Muhibbah. Maka kelurahanin penelitian yang 
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digunakan bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel 

frekwensi. 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai April 2014. Adapun 

tempat penelitan ini dilaksanakan di Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto 

Kota Kediri. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: 

1. Kelurahan Mojoroto memiliki corak masyarakat yang berpendidikan 

tinggi. 

2. Keagamaan Abdullah Abu bakar dan Lilik Muhibbah (Nahdlatul Ulama) 

3. Dan masyarakat yang mayoritas NU 

4. Kepercayaan terhadap Kyai (Ulama) 

. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dalam penelitian ini ditentukan 

bahwa populasi target adalah seluruh warga Kelurahan Mojoroto baik 

yang terlibat langsung dalam pemilihan Walikota dan non hak pilih. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.  Distribusi Populasi Penelitian Berdasarkan Penduduk pada 

Kecamatan Terpilih  

No. Jenis Populasi Jumlah populasi Jumlah 

1 

Warga Kelurahan 

Mojoroto 

15.136 15.136 

Jumlah 15.136 15.136 

Sumber : Kantor Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 15.136 jiwa penduduk Kelurahan 

Mojoroto. 

 

2. Sampel  

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan 

Mojoroto yang mempunyai hak pilih. Sedangkan yang dijadikan informan 

kunci adalah pengamat politik, tim sukses, ulama dan departemen 

hubungan masyarakat di Kelurahan Mojoroto. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Nonprobability 

Sampling (teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan 

sama bagi unsusr atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel
63

. 

Denga menggunakan sampling insidental (teknik sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dikelurahan Mojoroto dijadikan sebagai sampel) dan dengan sampling 
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purposive (teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu) 

dalam hal ini yang dipertimbangkan adalah kelurahan Mojoroto dengan 

alasan yang telah disebutkan diatas
64

. Dengan demikian karena warga 

tidak mengetahui akan dijadikan sampel, maka peneliti telah melakukan 

penelitian dengan sampel yang diteliti sebagai berikut di Kelurahan 

Mojoroto: 

Tabel 2. Distribusi Proporsi Populasi pada warga dengan hak pilih dan Non 

hak pilih 

  

No. Jenis Populasi Jumlah Populasi Proporsi sampel 

1 Warga dengan hak pilih 10.261 50 

Jumlah 10.261 50 

Sumber : Kantor Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri 

 

Berdasarkan tabel di atas, proporsi jumlah warga yang dijadikan sampel 

adalah 15.136 sedangkan proporsi jumlah warga hak pilih sebesar 50 orang. 

 

D. Pengumpulan dan Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan teknik sebagai berikut : 
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a. Dokumentasi, yakni mengarsifkan dan mencatat data secara langsung 

dari dokumen dan media massa  yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

b. Kuesioner yaitu membuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada 

Kelurahan Mojoroto. Kuesioner ini berhubungan dengan perilaku 

warga Kelurahan Mojoroto setelah menerima pesan politik Abdullah 

Abu Bakar dan Lilik Muhibbah. 

c. Interview (wawancara), yaitu melakukan wawancara langsung 

terhadap sejumlah informan kunci guna memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh pesan 

komunikasi politik Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah di 

kalangan warga Kelurahan Mojoroto. 

d. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang diedarkan pada sejumlah responden terpilih. 

 

2. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif, 

yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan pesan  

komunikasi Politik Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah  dalam 

pemilihan Walikota di Kota Kediri dan Respon Warga di Kelurahan 

Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. 

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis sebagai berikut : 
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a. Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan skala likert  

Skala likert digunakan untuk mengetahui pengaruh pesan 

komunikasi politik Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah wargan 

di Kelurahan Mojoroto digunakan variabel yang diukur dijabarkan 

mejadi indikator variabel, kemudian indikator variabel itu dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item insrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Gradasinya dari sangat positi sampai sangat negatif: 

 Indikator pesan komunikasi Abdullah Abu Bakar dan Lilik 

Muhibbah adalah : 

- Sangat setuju  : (4) 

- Setuju   : (3) 

- Kurang Setuju  : (2) 

- Tidak setuju  : (1) 

Dan 

- Sangat sering  : (4) 

- Sering   : (3) 

- Jarang   : (2) 

- Tidak pernah  : (1) 

Instrumen penelitian dengan skala Likert tersebut dibuat dengan 

cara memeberi tanda Cheklisti (√) pada kolom yang telah disediakan 

oleh penulis. 
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E. Variabel Penelitian 

Pada topik penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel 

bebas (Independent Variabel) dan variabel terikat (Dependent Variabel). 

Yang termasuk variabel bebas adalah pesan komunikasi Abdullah Abu 

Bakar dan Lilik Muhibbah. Sedangkan variabel terikat adalah Warga di 

Kelurahan Mojoroto yang mempunyai hak pilih. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini :  

Gambar 3. Variabel Penelitian 

 

F. Konsep Operasional 

Untuk lebih jelasnya konsep operasional penelitian dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Pesan Komunikasi adalah simbol atau kode yang dikirim komunikator 

(Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah) kepada penerima (Warga 

Kelurahan Mojoroto) dengan menggunakan media tertentu. Pesan ini 

dapat berbentuk : 

Variabel Independent Variabel Dependent 

Pesan Komunikasi 

Abdullah Abu Bakar 

dan Lilik Muhibbah 

Pengaruh Pesan Abdullah 

Abu Bakar dan Lilik 

Muhibbah di Kelurahan 

Mojoroto 



63 

a. Pesan bersifat Informatif adalah pesan yang ditujukan pada 

perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. 

b. Pesan bersifat Persuasif adalah pesan yang bertujuan untuk 

mengubah persepsi, pendapat, sikap dan perilaku khalayak. 

Indikator pesan komunikasi Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah 

adalah : 

- Sangat setuju  : (4) 

- Setuju   : (3) 

- Kurang Setuju  : (2) 

- Tidak setuju  : (1) 

Dan 

- Sangat sering  : (4) 

- Sering   : (3) 

- Jarang   : (2) 

- Tidak pernah  : (1) 

  

 Adapun pesan politik Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah 

adalah yang dijadikan acuan adalah: 

1. Penataan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, 

transparan dan profesional (standarisasi pelayanan) 

2. Penataan kota yang ramah lingkungan dan berbasis ekologi 

3. Melestarikan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai wujud 
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peningkatan akhlak, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

4. Penciptaan lapangan pekerjaan kreatif, merata dan berkeadilan 

5. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar 

masyarakat, khususnya di tingkat RT/RW. 

6. Penataan dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis, 

berkualitas dan manusiawi 

7. Penggelontoran dana sebesar Rp. 50 juta/ RT 

8. Sikap warga Warga Kelurahan Mojoroto pada pesan visi-misi 

politik Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah 

9. Sikap warga terhadap warga terhadapat Abdullah Abu Bakar 

dan Lilik Muhibbah sebagai tokoh politik 

10. Respon warga setelah menerima pesan Abdullah Abu Bakar 

dan Lilik Muhibbah setelah menerima pesan politik Abdullah 

Abu Bakar dan Lilik Muhibbah 

 

Setelah mengetahui jawaban warga kelurahan Mojoroto terhadap 

pesan politik. Peneliti memberikan penilaian: 

- Sangat setuju  : (4) 

- Setuju   : (3) 

- Kurang Setuju  : (2) 

- Tidak setuju  : (1) 

Dan 
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- Sangat sering  : (4) 

- Sering   : (3) 

- Jarang   : (2) 

- Tidak pernah  : (1) 

 

Setelah peneliti melakukan anaslis interval kemudian peneliti 

melakukan penghitungan rata-rata berdasarkan jawaban responden 

kelurahan Mojoroto yaitu dengan cara mengalikan jumlah orang dengan 

skor yang ditentukan peneliti dengan hasil seperti berikut: 

 

Nilai 

pertanyaan 
: 

200 (Skor ideal x responden 

(50) 
X 100% 

Hasil 

pembagian 
X 100% 

Hasil akhir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




