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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis dan Paradigma Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012, h.13) penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dijalakan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel lain. 

 Sugiyono (2012, h.8) menambahkan bahwa metode penelitian kuantitatif 

adalah metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, dan dimanfaatkan 

untuk mengkaji pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data memakai 

instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditentukan. 

 Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran persepsi dari responden 

terhadap iklan Mars Perindo. Sedangkan data yang digunakan merupakan data 

yang diperoleh dari sampel populasi yang dianalisis sesuai dengan metode 

statistik. 

 Penelitian ini menggunakan aliran post-positivisme dengan tujuan untuk 

mencari esensi makna di balik fenomena. Paradigma post-positivisme adalah 

kebenaran didasarkan pada esensi dan kebenarannya bersifat holistik. 

Karakteristik utama dalam paradigm post-positivisme ini adalah pencarian makna 

di balik data (Margono, 2006). 
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3.2 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2012, h.80) populasi adalah wilayah generalisasi 

terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulan. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, Malang yang pernah menonton 

iklan Mars Perindo. 

 

3.3 Sampel dan Sampling 

 Menurut Sugiyono (2016, h.81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dipunyai oleh populasi. Sebagai bagian dari populasi, maka 

sampel akan menggambarkan gambaran yang benar tentang populasi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari tiap jurusan yang ada dalam fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. 

 Dalam penelitian ini, jumlah dari populasi yaitu mahasiswa aktif FISIP 

UB yang pernah menonton iklan Mars Perindo tidak dapat diketahui sehingga 

penentuan jumlah sampel menggunakan jumlah sampel minimal menurut Roscoe 

(dalam Sugiyono, 2016, h.91) yaitu 30 orang responden. 

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

simple random sampling. Manurut Sugiyono (2016, h.82) teknik ini dikatakan 

simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Cara 

ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. 



33 
 

3.4 Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Efendi (2008, h.43) adalah 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti unutk 

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut, 

maka definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Persepsi Mahasiswa 

 Walgito (2000, h.54) memaparkan persepsi yaitu proses pemilahan, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang dirasakan oleh sesorang 

sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang 

integrated dalam diri personal. Selanjutnya menurut Rakhmat (2004, h.51) 

persepsi merupakan pengalaman tentang objek, atau hubungan yang 

diperoleh dengan meyimpulkan informasi atau menafsirkan pesan. 

Sedangkan Toha (2010, h.141) menjelaskan bahwa persepsi pada 

hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di 

dalam memahami informasi tenteng lingkungannya, baik lewat 

penciuman, penghayatan, penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. 

 

2. Peripheral Cues 

 Menurut Petty dan Cacioppo (1986) peripheral cues adalah 

komponen dari pesan persuasif yang menghasilkan respon suka dan tidak 

suka dan mengabaikan pemrosesan argumen dalam pesan. Instrumen 

dalam isyarat periferal ini yaitu: 
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a. Kredibilitas 

 Menurut Belch dan Belch (2001, h.173) kredibilitas merujuk pada 

sejauh mana khalayak melihat komunikator sebagai seseorang yang 

mempunyai pengetahuan, kemampuan, atau pengalaman yang relevan 

dan mempercayai komunikator untuk member informasi yang objektif. 

Belch dan Belch (2001, h. 173) menambahkan bahwa seorang sumber 

dinilai kredibilitasnya saat sumber tersebut memiliki keahlian 

(expertise) dan dapat dipercaya (truthworthiness). 

b. Daya Tarik 

 Menurut Shimp (2003, h.324) menjelaskan bahwa attractiveness 

meliputi daya tarik fisik, serta sekumpulan nilai seperti kemampuan 

intelektual, properti personal, karakter gaya hidup, dan kemampuan 

atletis, yang dapat diterima khalayak dari seorang komunikator. 

Menurut Belch dan Belch (2001, h.175) terdapat tiga kategori 

attractiveness, yaitu: likeability, familiarity, dan similiarity. 

c. Musik 

 Rader (1994) menjelaskan bahwa ketika musik yang disajikan 

dalam komunikasi persuasif adalah sepenuhnya instrumental tanpa 

lirik, maka secara teoritis dianggap sebagai peripheral cue. Selain itu, 

kegunaan musik dalam komunikasi persuasif antara lain adalah untuk 

menurunkan tingkat kesalahpahaman dan membuat pengulangan pesan 

menjadi tidak begitu mengganggu dan menjengkelkan (Hoyer, 1984; 

Scott, 1990) 
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d. Slogan 

 Dahlen dan Rosengren (dalam Rader, 1994) mengemukakan bahwa 

konsumen akan menggunakan memori konstruktif untuk 

menghubungkan slogan dengan produk ketika merk produk tersebut 

tidak disebutkan. Slogan yang familiar akan memotivasi seseorang 

untuk mengingat produk apa yang diwakili oleh slogan tersebut. 

 

3.5 Definisi Operasional 

 Menurut Singarimbun dan Efendi (2002, h.46) definisi operasional adalah 

petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca definisi operasional 

dalam penelitian maka diketahui baik buruknya variabel tersebut. Sedangkan 

Sugiyono (2012, h.31) menjelaskan definisi operasional adalah penentuan 

konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjad variabel yang dapat 

diukur. 

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional mengenai 

persepsi mahasiswa terhadap iklan politik Mars Perindo dinilai dari 7 indikator 

peripheral cues dalam iklan Mars Perindo, yaitu : 

Variabel Indikator Deskriptor Pernyataan 

Peripheral 

Cue 

Keahlian 

(expertise) 

Kemampuan/pengetahuan 

tokoh dalam 

hubungannya dengan 

produk/iklan. 

(Belch dan Belch, 2001) 

1. Pengalaman 

politik tokoh 

dalam iklan Mars 

Perindo menarik 

perhatian saya. 

2. Kemampuan 

memimpin tokoh 

dalam iklan Mars 

Perindo menarik 

perhatian saya. 

Kepercayaan Kesan responden 3. Tokoh dalam 
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(trustworthiness) tentang tokoh yang 

berkaitan dengan 

wataknya. 

(Belch dan Belch, 2001) 

iklan Mars 

Perindo dapat 

mengayomi 

sehingga saya 

percaya. 

Likeability 

Perasaan suka atau tidak 

suka dengan sumber 

informasi/tokoh. 

(Belch dan Belch, 2001) 

4. Saya menyukai 

kepribadian 

tokoh dalam iklan 

Mars Perindo. 

Familiarity 

Perasaan responden 

bahwa mereka mengenal 

tokoh dalam iklan. 

(O’Mahony dan 

Meenaghan, 1997) 

5. Tokoh dalam 

iklan Mars 

Perindo sering 

tampil di media 

massa sehingga 

menarik 

perhatian saya. 

Similiarity 

Kemiripan karakter 

responden dengan sumber 

informasi/tokoh. 

(Belch dan Belch, 2001) 

6. Karakteristik 

ramah tokoh 

dalam iklan Mars 

Perindo mirip 

dengan saya. 

Instrumen musik 

Aransemen musikal 

dikategorikan sebagai 

peripheral cue karena 

tidak mengandung 

pengetahuan tentang 

produk secara general. 

(Rader (dalam Pratiti, 

2015)) 

7. Penggunaan 

musik dalam 

iklan Mars 

Perindo menarik 

perhatian saya. 

8. Penggunaan lirik 

dalam iklan Mars 

Perindo menarik 

perhatian saya 

Kualitas slogan 

Slogan yang familiar 

akan memotivasi 

seseorang untuk 

mengingat produk apa 

yang diwakili oleh slogan 

tersebut. 

(Dahlen dan Rosengren 

(dalam Rader, 1994)) 

9. Slogan “Partai 

Perindo Untuk 

Indonesia 

Sejahtera”  

menarik 

perhatian saya. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi dalam penelitian ini yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP), Universitas Brawijaya, Malang. Alasan pengambilan 

lokasi ini sebagai tempat pemilihan responden sekaligus tempat 

pelaksanaa penelitian yaitu: 

a. Syarat responden dalam penelitian ini yakni mahasiswa dengan usia 

minimal 17 tahun atau yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu. 

b. Manifesto Partai Perindo (www.partaiperindo.com, 2017) yang 

menyasar kaum muda dianggap cocok dengan lingkungan mahasiswa 

sebagai respondennya. 

c. Mahasiswa FISIP UB diasumsikan pernah terlibat dalam pembelajaran 

politik kampus seperti BEM, DPM, HMJ, LSO maupun UKM 

sehingga secara kognitif dianggap mampu mencerna informasi-

informasi yang diterimanya (Putri, 2015). 

3.6.2 Sumber Data 

 Sumber data ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2012, h.137) sumber data primer yaitu sumber data 

yang langsung menyajikan data kepada pengumpul data. Data primer pada 

penelitian ini didapatkan dari kuesioner. 

 Menurut Sugiyono (2016, h.142) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
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Kuesioner akan efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan 

diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner dapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup maupun terbuka dan dapat 

diberikan secara langsung maupun dikirim melalui pos atau internet. 

 Sedangkan data sekunder menurut Sugiyono (2012, h.137) 

merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, seperti lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder 

dalam penelitian ini mencakup studi kepustakaan seperti data atau 

referensi yang didapat melalui buku, jurnal, artikel maupun bahan-bahan 

publikasi lainnya yang berkaitan dengan persepsi dan Elaboration 

Likelihood Model. 

 

3.7 Skala Pengukuran 

 Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman. Skala 

ini digunakan jika ingin mengukur satu dimensi saja dari suatu variabel yang 

multi-dimensi sehingga skala ini bersifat unidimensional. Skala ini juga sangat 

baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap yang diteliti. 

(Nazir, 2014, h.299). 

 Dalam penelitian ini, skor yang digunakan adalah 1 dan 0. Penentuan skor 

dalam penelitian ini yaitu jawaban dari pernyataan yang terdapat dalam kuesioner 

dianalisis menggunakan skala 1 dan 0. Skor 1 diberikan apabila responden 

menjawab setuju dan skor 0 apabila responden menjawab tidak setuju. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data menurut Hasan (2006, h.35) adalah cara 

memperkirakan atau menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu 

kejadian terhadap kejadian lainnya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil kuesioner atau wawancara. 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif persentase. Deskripsi ini diolah dengan menggunakan rumus yang 

dikemukakaan oleh Sudjana (2001, h.128) berikut: 

P =  
F

N
 x 100% 

Keterangan: 

P: Persentase jawaban 

F: Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item 

N: Jumlah responden 

100%: Bilangan tetap 

 Dalam penelitian ini jawaban dari kuesioner yang telah disebar kemudian 

masing-masing dianalisis dengan rumus persentase tersebut, yaitu banyaknya 

jawaban dibagi dengan jumlah responden kemudian dikali dengan bilangan tetap 

100%. Selanjutnya penentuan persepsi mahasiswa terhadap iklan politik Mars 

Perindo dideskripsikan untuk mendapatkan gambaran secara kualitatif hasil dari 

penelitian. 


