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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian tentang ‘Faktor-faktor 

Komunikasi yang Mempengaruhi Elektabilitas Widya Kandi Susanti pada Pilkada 

Kabupaten Kendal tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di  Kecamatan Kendal 

Kabupaten Kendal dengan jumlah sampel sebanyak 200 orang. Kecamatan ini 

dipilih berdasarkan sampel yang dipilih secara acak. Data akan diolah 

menggunakan analisis regresi. Syarat dari  responden adalah sudah memiliki hak 

memilih pada Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015. Hal ini berarti yang menjadi 

responden harus sudah menikah dan atau/ berusia lebih dari 17 tahun (sudah 

memiliki KTP). Pemaparan hasil penelitian dalam tiga subbab yaitu uji validitas 

dan reliabilitas setiap variabel,  analisis deskriptif dari responden untuk masing-

masing variabel dan hasil uji asumsi klasik. Langkah-langkah análisis regresi 

linear sebagai berikut : 

1. Data dari hasil survei dilapangan dimasukkan dalam program SPSS 

2. Data kemudian diproses dengan menggunakan analyze-Regression dan 

memasukkan variabel-variabel data pada kolom-kolom yang tersedia 

(variabel terikat pada kolom variable dependent dan variabel bebas pada 

kolom variable independent). 

3. Setelah semua data sudah dimasukkan dan diproses oleh SPSS maka akan 

muncul output (tampilan) berupa tabel-tabel Descriptives Statistics, 

Corelation, Variables Entered/Removed, Model Summary, Anova dan 

Coefficients yang kemudian dianalisa lebih lanjut oleh peneliti. 

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pertanyaan 

Uji validitas dan reliabilitas menjadi penting supaya peneliti mendapatkan 

instrumen penelitian yang tepat dan dapat mengukur apa yang ingin diteliti 

sehingga menghasilkan data yang akurat (Jonathan, 2012 ; 83). Sebuah instrumen 

pengukuran dikatakan reliable bila memberikan hasil nilai yang konsisten pada 

setiap pengukuran (Stanislaus, 2009 :273). 
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3.1.1 Uji Validitas Variabel Penelitian 

Validitas diuji untuk mengetahui tingkat keandalan instrumen dalam mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian ini diperoleh 

berdasarkankan pengolahan data menggunakan SPSS 22. Data yang digunakan 

adalah data dari 10 responden penduduk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal 

yang diambil secara acak dengan memperhatikan syarat responden seperti yang 

disebutkan di atas.  Jumlah pertanyaan sebanyak 103 item diambil dari 7 variabel 

yaitu  intensitas mengakses media massa (X1), terpaan berita di media sosial (X2), 

interaksi dengan kelompok referensi (X3), kepercayaan kepada partai politik (X4), 

persepsi terhadap proses Pilkada (X5), dan citra kandidat (X6) dan elektabilitas 

Widya Kandi Susanti (Y).  Cara mengolah validitas menggunakan SPSS  adalah 

dengan mengklik menu analyze-scale-reliability analysis dengan menggunakan 

model Alpha. Pada bagian statistik pilih item-scale-scale if item deleted dan OK. 

Berikut adalah hasil uji validitas dari 103item pertanyaan tersebut. 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen tahap 1 

Item pertanyaan Uji r r tabel Keterangan 

x1 .755 0.6319 Valid 

x2 .705 0.6319 Valid 

x3 .804 0.6319 Valid 

x4 .672 0.6319 Valid 

x5 .950 0.6319 Valid 

x6 .895 0.6319 Valid 

x7 .953 0.6319 Valid 

x8 .941 0.6319 Valid 

x9 .950 0.6319 Valid 

x10 .969 0.6319 Valid 

x11 .789 0.6319 Valid 

x12 .919 0.6319 Valid 

x13 .969 0.6319 Valid 

x14 .667 0.6319 Valid 

x15 .782 0.6319 Valid 

x16 .920 0.6319 Valid 

x17 .932 0.6319 Valid 

x18 .972 0.6319 Valid 

x19 .872 0.6319 Valid 

x20 .932 0.6319 Valid 

x21 . 792 0.6319 Valid 

x22 .912 0.6319 Valid 

x23 .952 0.6319 Valid 

x24 .762 0.6319 Valid 
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x25 .782 0.6319 Valid 

x26 .933 0.6319 Valid 

x27 .782 0.6319 Valid 

x28 .726 0.6319 Valid 

x29 .914 0.6319 Valid 

x30 .782 0.6319 Valid 

x31 .972 0.6319 Valid 

x32 .605 0.6319 Tidak valid 

x33 .782 0.6319 Valid 

x34 .444 0.6319 Tidak valid 

x35 .794 0.6319 Valid 

x36 .794 0.6319 Valid 

x37 .942 0.6319 Valid 

x38 .926 0.6319 Valid 

x39 .914 0.6319 Valid 

x40 .924 0.6319 Valid 

x41 .907 0.6319 Valid 

x42 .827 0.6319 Valid 

x43 .842 0.6319 Valid 

x44 -.204 0.6319 Tidak valid 

x45 .662 0.6319 Valid 

x46 .805 0.6319 Valid 

x47 .547 0.6319 Tidak valid 

x48 .792 0.6319 Valid 

x49 .792 0.6319 Valid 

x50 .867 0.6319 Valid 

x51 .897 0.6319 Valid 

x52 .969 0.6319 Valid 

x53 .969 0.6319 Valid 

x54 .833 0.6319 Valid 

x55 .873 0.6319 Valid 

x56 .843 0.6319 Valid 

x57 .919 0.6319 Valid 

x58 .650 0.6319 Valid 

x59 .934 0.6319 Valid 

x60 .969 0.6319 Valid 

x61 .840 0.6319 Valid 

x62 .899 0.6319 Valid 

x63 .868 0.6319 Valid 

x64 .717 0.6319 Valid 

x65 .663 0.6319 Valid 

x66 .669 0.6319 Valid 

x67 .870 0.6319 Valid 

x68 .793 0.6319 Valid 

x69 .674 0.6319 Valid 

x70 .875 0.6319 Valid 

x71 .856 0.6319 Valid 

x72 .899 0.6319 Valid 
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x73 .242 0.6319 Tidak valid 

x74 .640 0.6319 Valid 

x75 .653 0.6319 Valid 

x76 .873 0.6319 Valid 

x77 .640 0.6319 Valid 

x78 .870 0.6319 Valid 

x79 .703 0.6319 Valid 

x80 .833 0.6319 Valid 

x81 .945 0.6319 Valid 

x82 .736 0.6319 Valid 

x83 .745 0.6319 Valid 

x84 .945 0.6319 Valid 

x85 .915 0.6319 Valid 

x86 .745 0.6319 Valid 

x87 .687 0.6319 Valid 

x88 .714 0.6319 Valid 

x89 .652 0.6319 Valid 

x90 .819 0.6319 Valid 

x91 .775 0.6319 Valid 

x92 .694 0.6319 Valid 

x93 .723 0.6319 Valid 

x94 .842 0.6319 Valid 

x95 .715 0.6319 Valid 

x96 .890 0.6319 Valid 

x97 .789 0.6319 Valid 

x98 .699 0.6319 Valid 

x99 .819 0.6319 Valid 

x100 .745 0.6319 Valid 

x101 .685 0.6319 Valid 

x102 .912 0.6319 Valid 

x103 .784 0.6319 Valid 

Sumber : Data diolah, 2015 

Penelitian ini menggunakan uji 2 sisi (2-tail)  dengantingkat kesalahan 

sebesar 5% atau probabilitas sebesar 0.05, maka r table sebesar 0.6319 yang 

diperoleh dari jumlah 10 responden dikurangi 2 (df=N-2). Apabila pada kolom 

corrected item total correlation memiliki nilai lebih kecil (<) daripada r tabel 

maka instrumen penelitian tersebut dikatakan tidak valid, namun jika nilai yang 

dihasilkan lebih besar (>) dari nilai r tabel maka instrumen penelitian tersebut 

dikatakan valid. Dari 103 pertanyaan, terdapat 5 pertanyaan yang dianggap tidak 

valid, yaitu Pernyataan nomor 32,34,44,47 dan 73 Pernyataan no 32 dan 34 adalah 

pertanyaan untuk variabel interaksi dengan kelompok referensi. Pertanyaan 32 

berbunyi  Saya tidak merasa bersalah jika tidak mengikuti perintah pemimpin 
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kelompok saya  dan memiliki r hitung (0.605) < r tabel (0.6319).  Pertanyaan 

nomor 34 berbunyi Saya merasa biasa saja dengan kelompok saya dan memiliki r 

hitung (0.444) < r tabel (0.6319). Selanjutnya pertanyaan yang tidak valid adalah 

pertanyaan nomor 44 untuk variabel kepercayaan kepada partai politik. 

Pertanyaan yang berbunyi  Menurut saya dukungan terhadap Parpol tertentu 

mempengaruhi hidup saya memiliki r hitung (-0.204) < r tabel (0.6319). Untuk 

variabel Persepsi terhadap Pilkada, terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid yang 

berbunyi Saya tahu mengenai dasar hukum Pilkada tahun 2015. Pertanyaan 

tersebut memiliki r hitung (0.547) < r tabel (0.6319). Pertanyaan terakhir yang 

tidak valid adalah pertanyaan  nomor 73 untuk variabel Citra Kandidat,  yang 

berbunyi Menurut saya Widya Kandi mendapat dukungan dari keluarganya 

memiliki r hitung (0.242) < r tabel (0.6319). Pertanyaan yang dianggap tidak valid 

tersebut kemudian dihilangkan, karena masih dapat diwakili oleh pertanyaan yang 

lain. Pertanyaan yang dianggap valid sebanyak 98 item, kemudian diujikan 

kembali. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen tahap 2 

Item pertanyaan Uji r r tabel Keterangan 

x1 .755 0.6319 Valid 

x2 .705 0.6319 Valid 

x3 .804 0.6319 Valid 

x4 .672 0.6319 Valid 

x5 .950 0.6319 Valid 

x6 .895 0.6319 Valid 

x7 .953 0.6319 Valid 

x8 .941 0.6319 Valid 

x9 .950 0.6319 Valid 

x10 .969 0.6319 Valid 

x11 .789 0.6319 Valid 

x12 .919 0.6319 Valid 

x13 .969 0.6319 Valid 

x14 .667 0.6319 Valid 

x15 .782 0.6319 Valid 

x16 .920 0.6319 Valid 

x17 .932 0.6319 Valid 

x18 .972 0.6319 Valid 

x19 .872 0.6319 Valid 

x20 .932 0.6319 Valid 

x21 . 792 0.6319 Valid 

x22 .912 0.6319 Valid 
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x23 .952 0.6319 Valid 

x24 .762 0.6319 Valid 

x25 .782 0.6319 Valid 

x26 .933 0.6319 Valid 

x27 .782 0.6319 Valid 

x28 .726 0.6319 Valid 

x29 .914 0.6319 Valid 

x30 .782 0.6319 Valid 

x31 .972 0.6319 Valid 

x32 .782 0.6319 Valid 

x33 .794 0.6319 Valid 

x34 .794 0.6319 Valid 

x35 .942 0.6319 Valid 

x36 .926 0.6319 Valid 

x37 .914 0.6319 Valid 

x38 .924 0.6319 Valid 

x39 .907 0.6319 Valid 

x40 .827 0.6319 Valid 

x41 .842 0.6319 Valid 

x42 .805 0.6319 Valid 

x43 .792 0.6319 Valid 

x44 .792 0.6319 Valid 

x45 .867 0.6319 Valid 

x46 .897 0.6319 Valid 

x47 .969 0.6319 Valid 

x48 .969 0.6319 Valid 

x49 .833 0.6319 Valid 

x50 .873 0.6319 Valid 

x51 .843 0.6319 Valid 

x52 .919 0.6319 Valid 

x53 .650 0.6319 Valid 

x54 .934 0.6319 Valid 

x55 .969 0.6319 Valid 

x56 .840 0.6319 Valid 

x57 .899 0.6319 Valid 

x58 .868 0.6319 Valid 

x59 .717 0.6319 Valid 

x60 .663 0.6319 Valid 

x61 .669 0.6319 Valid 

x62 .870 0.6319 Valid 

x63 .793 0.6319 Valid 

x64 .674 0.6319 Valid 

x65 .875 0.6319 Valid 

x66 .856 0.6319 Valid 

x67 .899 0.6319 Valid 

x68 .640 0.6319 Valid 

x69 .653 0.6319 Valid 

x70 .873 0.6319 Valid 
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x71 .640 0.6319 Valid 

x72 .870 0.6319 Valid 

x73 .703 0.6319 Valid 

x74 .833 0.6319 Valid 

x75 .945 0.6319 Valid 

x76 .736 0.6319 Valid 

x77 .745 0.6319 Valid 

x78 .945 0.6319 Valid 

x79 .915 0.6319 Valid 

x80 .745 0.6319 Valid 

x81 .687 0.6319 Valid 

x82 .714 0.6319 Valid 

x83 .652 0.6319 Valid 

x84 .819 0.6319 Valid 

x85 .775 0.6319 Valid 

x86 .694 0.6319 Valid 

x88 .723 0.6319 Valid 

x89 .842 0.6319 Valid 

x90 .715 0.6319 Valid 

x91 .890 0.6319 Valid 

x92 .789 0.6319 Valid 

x93 .699 0.6319 Valid 

x94 .819 0.6319 Valid 

x95 .745 0.6319 Valid 

x96 .685 0.6319 Valid 

x97 .912 0.6319 Valid 

x98 .784 0.6319 Valid 

Sumber : Data diolah, 2015 

Ada 98 pertanyaan yang diujikan pada uji validitas dan reliabilitas tahap 

kedua ini, dan semua pertanyaan sudah dinyatakan valid dan reliabel sehingga 

dapat digunakan untuk proses penelitian selanjutnya. 

 

3.1.2. Reliabilitas Instrumen Penelitian 

 Reliabilitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur apakah 

instrumen penelitian ketika digunakan lebih dari satu kali (pada responden yang 

sama) akan menghasilkan data yang konsisten. Uji reliabilitas variabel penelitian 

menguji hasil penelitian yang berasal drai 10 repsonden dengan 98 pertanyaan. 

Uji ini merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang terdiri dari 

indikator-indikator dari variabel yang ingin diteliti. Uji reliabilitas ini akan 

melengkapi hasil uji validitas yang telah menguji masing-masing pertanyaan. 
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 Uji ini dilakukan dengan mengklik menu analyze-scale-reliability analysis 

dengan menggunakan model Alpha. Nilai Cronbach’s Alpha positif dan lebih dari 

0,6 maka variabel tersebut dikatakan reliabel. Sebaliknya, jika nilai Nilai 

Cronbach’s Alpha positif dan atau kurang  dari 0,6 maka variabel tersebut 

dikatakantidak valid. Hasil pengujian reliabilitas setiap variabel adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 Hasil uji reliabilitas variabel penelitian 

Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Reliabel 

Intensitas mengakses media massa  0.857 Reliabel 

Terpaan berita di media sosial 0.886 Reliabel 

Interaksi dengan kelompok referensi 0.782 Reliabel 

Kepercayaan kepada partai politik 0.939 Reliabel 

Persepsi terhadao proses Pilkada 0.705 Reliabel 

Citra andidat 0.981 Reliabel 

Elektabilitas 0.945 Reliabel 

 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa semua variabel penelitian reliabel 

sehingga semua indikator yang ada di dalam setiap variabel dapat digunakan 

untuk melakukan penelitian. 

 

3.2. Identitas Responden Penelitian 

Statistik desriptif berguna untuk memberikan gambaran sebuah data. Pada 

penelitian ini dilakukan dengan mengklik analyze-descriptive statistic-

frequencies. Pada subbab ini akan dijelaskan karakteristik responden yang 

meliputi jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan dan organisasi yang diikuti. 

Penelitian dilakukan selama bulan Juni 2015 dengan sampel sebanyak 200 orang 

yang merupakan sampel dari setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Kendal.  

 

3.2.1 Jenis Kelamin Responden Penelitian 

Distribusi jenis kelamin responden dalam penelitian ini merata. Dari 200 

responden, terdapat 100 responden berjenis kelamin laki-laki dan 100 responden 

perempuan. Peneliti sengaja melakukan distribusi yang sama besar untuk setiap 

jenis kelamin.  
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Gambar 3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber : data diolah, 2015 

Terkait faktor jenis kelamin, tidak ada perbedaan dalam perlakuan selama 

penelitian ini dilakukan karena pada momen Pilkada memang tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan. Keduanya dapat menggunakan hak pilihnya 

selama memenuhi aturan yang berlaku.  

 

3.2.2 Usia Responden Penelitian 

Usia respondendalam penelitian ini terbatas pada usia 17 tahun (minimal) hingga 

lebih dari 60 tahun. Pertimbangan peneliti adalah responden pada usia tersebut 

memiliki hak pilih pada Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015. Akan tetapi pada 

penelitian ini tidak ditemukan repsonden berusia di bawah 20 tahun. Pada 

penelitian ini responden terbanyak ada pada usia 26-30 tahun yaitu sebanyak 45 

orang (22%), kemudian  usia 31-35 tahun sebanyak 39 orang (19%) . Selanjutnya 

terdapat  responden berusia 20-25 tahun sebanyak 26 orang (13%), responden 

berusia 55-60 tahun sebanyak 22 orang (11%),  responden  berusia 41-45 tahun 

sebanyak 21 orang (11%),  responden berusia 36-40 tahun sebanyak 17 orang 

(8%), responden berusia 51-55 tahun sebanyak 15 orang (8%), responden berusia 

46-50 tahun sebanyak 14 orang (7%) dan responden berusia 60 tahun sebanyak 1 

orang (1%).  Pada penelitian ini usia  responden menjadi salah satu dasar untuk 

menganalisis elektabilitas calon yang terkait dengan variabel bebas karena 

Laki-laki

50%

Perempua

n

50%

Jenis Kelamin Responden
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beragam usia tersebut memiliki karakteristik pemilih tersendiri. Tersebarnya 

rentang usia responden juga diharapkan mampu mewakili populasi yang 

sebenarnya. 

Gambar 3.2 Usia Responden 

 

3.2.3 Agama Responden 

 Dalam penelitian ini, agama responden ditanyakan untuk mengetahui 

beberapa  keputusan terkait dengan indikator tentang variabel Citra Kandidat dan 

Elektabilitas Kandidat (misalnya preferensi responden mengenai pemimpin 

perempuan dan  pendpat mengenai keharusan perempuan mengenakan jilbab). 

Responden dalam penelitian ini terbagi ke dalam lima kelompok agama, dengan 

jumlah terbesar responden beragama Islam (78%). Hal ini dapat dikatakan sudah 

mewakili jumlah penduduk Kendal yang mayoritas beragama Islam, dengan 

beberapa daerah sebagai basisnya seperti Kaliwungu maupun Weleri. 

Gambar 3.3 Agama Responden 
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3.2.4 Tingkat Pendidikan Responden Penelitian 

 Tingkat Pendidikan dalam penelitian bukan menjadi indikator untuk 

mengukur hubungan antarvariabel, akan tetapi dapat digunakan untuk melihat 

kecenderungan dalam sikap mereka seputar isu Pilkada Kendal tahun 2015 

Gambar 3.4. Tingkat Pendidikan Responden 

     

 Dari gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden  paling 

banyak memiliki pendidikan sarjana strata 1 (S1) yakni sebanyak 128 orang 

(64%), kemudian responden berpendidikan Diploma sebanyak 35 orang (18%), 

responden berpendidikan SMA sebanyak 24 orang (12%), responden 

berpendidikan S2  sebanyak 8 orang (4%), responden berpendidikan SMP 3 orang 

(1%), dan responden berpendidikan SD sebanyak 2 orang (1%). Tingkat 

Pendidikan yang beragam dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

variasi data dan mewakili populasi sebenarnya. Data mengenai tingkat pendidikan 

ini diperoleh karena penelitian dilakukan di Kecamatan Kendal yang merupakan 

kecamatan pusat pemerintahan. Kecamatan Kendal relatif memiliki akses 

informasi, pendidikan, dan transportasi yang baik sehingga tingkat pendidikan 

penduduknya relatif baik. 
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3.2.4 Jenis Pekerjaan Responden Penelitian 

Gambar 3.4. Pekerjaan Responden 

 

Identitas pribadi responden yang terakhir adalah mengenai jenis pekerjaan. 

Responden dalam penelitian ini paling banyak bekerja sebagai karyawan swasta 

(bank swasta, guru sekolah swasta/ guru kontrak, agen asuransi, pekerja 

pabrik,pekerja dealer motor dan perusahaan lain), yaitu sebanyak 97 orang (49%). 

Di tempat kedua, responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yaitu sebanyak 42 orang (21%). Responden terbanyak ketiga bekerja 

sebagai wirausaha, yakni sebanyak 36 orang (18%). Responden dari kalangan 

mahasiswa ada sebanyak 14 orang (7%). Kemudian responden yang bekerja 

sebagai pekerja kasar (pekerja bangunan dan serabutan) yakni sebesar 4 orang 

(2%). Responden yang memiliki bekerja sebagai profesional (dokter dan notaris) 

sebanyak 4 orang (2%). Selanjutnya ada 3 orang responden yang bekerja sebagai 

nelayan (1%). Beragamnya profesi responden diharapkan mampu mewakili 

populasi sebenarnya.  Hal yang menarik dari data ini adalah terdapatnya 

responden berprofesi PNS dengan jumlah cukup banyak. Dalam Pilkada, salah 

satu kekuatan incumbent adalah suara dari para PNS. PNS sebagai abdi negara 

diharuskan menjadi pihak yang netral, akan tetapi sebagai individu yang memiliki 

hak pilih aktif maka mereka memiliki pendapat tersendiri. PNS dianggap sebagai 

pihak yang mengetahui kinerja incumbent secara langsung, sehingga ketika 

mereka mengatakan bahwa incumbent bekerja dengan baik maka tingkat 

keterpilihan diantara para PNS menjadi tinggi. 
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3.3  Variabel Penelitian 

Subbab ini akan membahas mengenai jawaban responden terhadap variabel yang 

ada terdapat pada pertanyaan penelitian.  Selama melakukan penelitian, penelitian 

secara  acak mendatangi tempat tinggal responden mulai dari rumah hingga area 

publik seperti taman dan sekolah sore. Peneliti melakukan kebijakan bahwa setiap 

rumah hanya boleh diwakili oleh satu responden dan setiap RT diwakili maksimal 

oleh 2  orang responden. Dari 200 sampel yang dibutuhkan, didapatkan masing-

masing 10 responden dari 20 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kendal.  

 Beberapa kelurahan tempat melakukan penelitian mensyaratkan izin lisan 

kepada Lurah yang bersangkutan sehingga mereka merasa aman jika menjadi 

responden. Peneliti meminta izin penelitian kepada Lurah untuk Kelurahan Balok, 

Kelurahan Langenharjo, Kelurahan Bugangin, Kelurahan Karangsari, Kelurahan 

Patukangan, Kelurahan Bandengan, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Ngilir, 

Kelurahan Pegulon, Kelurahan Trompo, dan Kelurahan Kauman.  

 Selanjutnya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden 

merupakan turunan dari indikator penelitian, yang membutuhkan jawaban berupa 

skala. Ukuran skala yang digunakan adalah skala Likert dengan rentang nilai 1-4 

dengan 81 pernyataan yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Tabel 3.4 Skala Pengukuran Likert 1-4 

Sangat Setuju 

(SS) 

Setuju 

(S) 

Tidak Setuju 

(TS) 

Sangat Tidak 

Setuju 

(STS) 

4 3 2 1 

 

 Pertanyaan positif yang dijawab “Sangat Setuju” memiliki nilai 4, dijawab 

“Setuju” diberi nilai 3, dijawab “Tidak Setuju) diberi nilai 2, dan dijawab “Sangat 

Tidak setuju” diberi nilai 1. Sebaliknya,  pertanyaan negatif yang dijawab “Sangat 

Setuju” memiliki nilai 1, dijawab “Setuju” diberi nilai 2, dijawab “Tidak Setuju) 

diberi nilai 3, dan dijawab “Sangat Tidak setuju” diberi nilai 4. Pertanyaan positif 

dan negatif ini digunakan supaya dalam penelitian nilai tidak berkumpul di satu 

titik. Untuk menjelaskan turunan dari variabel ke indikator, yang kemudian 
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diturunkan lagi dalam wujud pertanyaan-pertanyaan berikut adalah indikator yang 

digunakan.  

Tabel 3.5 Daftar Indikator Pertanyaan 

No Variabel Indikator Jumlah  

Pertanyaan 

1. Intensitas Mengakses 

Media Massa 

a. Frekuensi mengakses 

b. Durasi mengakses 

c. Kredibilitas media 

d. Kredibilitas sumber berita 

e. Tingkat pemahaman 

f. Daya ingat 

g. Konsekuensi atas penggunaan berita 

h. Evaluasi atas berita  

i. Keberpihakan media 

12 

2.  Terpaan isu di media 

sosial  

a. Durasi penggunaan media sosial 

b. Frekuensi penggunaan media sosial 

c. Tingkat pemahaman pesan 

d. Kredibilitas narasumber 

e. Kredibilitas media sosial 

5 

3. Interaksi dengan 

Kelompok Referensi 

a. Frekuensi interaksi  

b.  Durasi interaksi 

c. Kredibilitas kelompok referensi 

d. Kredibilitas pemimpin kelompok 

e. Latar belakang kelompok referensi 

f. Motivasi interaksi dengan kelompok referensi 

g. Kepercayaan terhadap aturan kelompok 

h. Kekuatan aturan kelompok 

i. Evaluasi interaksi  dengan kelompok referensi 

j. Persuasi dalam kelompok referensi 

k. Fasilitasi dalam kelompok referensi 

l. Polarisasi  dalam kelompok referensi 

31 

4. Kepercayaan kepada 

Partai Politik 

a. Pengetahuan terhadap visi misi partai 

b. Pengetahuan terhadap track record partai 

c. Pengetahuan terhadap track record kader partai 

d. Konsekuensi dukungan kepada parpol 

e. Evaluasi keuntungan dan kerugian 

11 

5. Persepsi terhadap 

Proses Pilkada 

a. Pengetahuan mengenai urgensi Pilkada 

b. Kegiatan mencari tahu proses Pilkada 

c. Harapan mengenai proses Pilkada 

d. Evaluasi terhadap Pilkada sebelumnya 

6 

6. Citra Kandidat a. Kepemimpinan kandidat 

b. Kepercayaan terhadap rumor tentang kandidat 

c. Evaluasi keuntungan dan kerugian atas  

pemerintahan yang sudah berlangsung 

27 

7. Elektabilitas 

Kandidat 

a. Kepuasan terhadap kepemimpinan sebelumnya 

b. Favorabilia 

c. Kemungkinan dukungan 

6 
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3.3.1. Intensitas Mengakses Media Massa  

Variabel  intensitas mengakses media massa ini dijelaskan melalui 

sembilan indikator yaitu frekuensi mengakses, durasi mengakses, 

kredibilitas media, kredibilitas sumber berita, tingkat pemahaman, daya 

ingat terhadap pesan, konsekuensi atas penggunaan berita,  evaluasi atas 

berita dan keberpihakan media. Sembilan indikator ini kemudian  

dijelaskan lebih detail melalui sembilan pertanyaan. Berikut adalah 

gambaran bagaimana intensitas responden dalam mengakses media massa. 

Gambar 3.6. Frekuensi Mengakses Media Massa 

 

Dari gambar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang 

memiliki frekuensi tinggi dalam mengakses media massa sebanyak 72 orang 

(36%), Sering sebanyak 107 orang (53,5%), Jarang 19 orang (8,5%), dan 2 

responden (1%) menyatakan sangat jarang mengakses media massa. Media 

massa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah televisi, surat kabar, dan 

radio baik lokal maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

responden melibatkan media massa dalam kegiatan sehari-hari. Dari 

wawancara singkat kepada responden diketahui bahwa kebanyakan mereka 

mengakses media massa berupa televisi dan surat kabar. Kebanyakan 

responden menyatakan bahwa untuk surat kabar lebih sering diakses di 

kantor sedangkan televisi lebih banyak diakses ketika responden berada di 

rumah. Televisi diakses sebagai sumber hiburan, karena terutama diakses 

ketika malam hari setelah beraktivitas. Sedangkan surat kabar diakses 
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sebagai sumber informasi ketika pagi dan siang hari, sebelum atau di sela

sela bekerja di kantor. 

Gambar 3.7  Penjelasan mengenai Frekuensi Mengakses Media Massa

Gambar 3.8. Durasi Mengaskes Media Massa 

Dari gambar di atas didap

responden memiliki durasi yang lama ( 2 

massa yaitu sebanyak 96 orang (38%), kemudian sangat lama (> 3 jam) 

sebanyak 35 orang (17,5%), sebentar (1

paling sedikit adalah jawaban sangat sebentar (< 1 jam) sebanyak 18 orang 
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Gambar 3.8. Durasi Mengaskes Media Massa 

Dari gambar di atas didapat informasi bahwa kebanyakan 

responden memiliki durasi yang lama ( 2 – 3 jam) dalam mengakses media 

massa yaitu sebanyak 96 orang (38%), kemudian sangat lama (> 3 jam) 

sebanyak 35 orang (17,5%), sebentar (1-2 jam) 51 orang (25,5%) dan yang 

adalah jawaban sangat sebentar (< 1 jam) sebanyak 18 orang 
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(9%). Data ini menunjukkan bahwa responden meluangkan cukup banyak 

waktu secara sengaja dan rutin dalam mengakses media massa. Durasi 

mengakses televisi lebih lama dibandingkan mengakses media massa lain 

seperti radio ataupun surat kabar. Responden beralasan bahwa mereka 

menonton televisi untuk acara favorit bersama keluarga dan dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan lain seperti makan, mengobrol dan menemani 

anak belajar sehingga durasinya termasuk lama sekitar 3-5 jam setiap hari. 

Durasi mengakses surat kabar hanya 30 menit – 1 jam setiap harinya. 

Responden menilai bahwa jika membaca surat kabar membutuhkan 

pemikiran yang serius sehingga cenderung tidak disukai dan berdampak 

pada durasi mengakses setiap hari. Kemudian mereka beranggapan, bahwa 

memang tidak  ada banyak waktu untuk membaca koran, karena adanya 

pekerjaan kantor yang harus dikerjakan serta harus bergantian untuk 

membaca surat kabar. 

Gambar 3.9. Tanggapan mengenai Pentingnya Kredibilitas Media Massa 

 

Menurut gambar di atas, kredibilitas atau tingkat ketepercayaan sebuah 

media massa adalah penting. Responden yang menjawab penting sebanyak 

114 orang (57%), kemudian responden menjawab sangat penting sebanyak 

46 orang (23%), tidak penting sebanyak 29 orang (14,5%) dan sangat tidak 

penting sebanyak 11 orang (5,5%). Kebanyakan responden cukup 

memahami arti kata “kredibilitas” dan mereka memiliki anggapan bahwa  

media massa baik lokal maupun nasional masih memiliki kecenderungan 

kepada hal tertentu dalam pemberitaannya. Beberapa responden mampu 
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menceritakan keberpihakan media selama masa pencalonan presiden 

maupun Pilkada daerah-daerah di Jawa Tengah pada periode yang lalu. 

Mereka juga menyatakan bahwa dalam mengakses media perlu berhati-hati 

untuk dapat membedakan informasi berupa berita atau advertorial. 

Curran, Guerevitch dan Woollacott (1982 :19) menganggap bahwa 

media berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan dengan menanamkan 

kesadaran palsu bagi khalayak. Media massa pada konteks kekimiam 

diyakini bukan sekadar medium lalu lintas pesan dan unsur-unsur sosial di 

dalam masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukkan dan 

pemaksaan konsensus oleh kelompok yang dominan. secara ekonomi 

politik.  

Brian McNair dalam bukunya, An Introduction to Political 

Communication (1995 :2-15) menyatakan bahwa dalam era mediasi, fungsi 

media massa dalam komunikasi politik dapat menjadi penyampai 

(transmitter) pesan-pesan politik dari pihak di luar dirinya, sekaligus 

menjadi pengirim (sender) pesan politik yang dibuat oleh wartawan kepada 

audiens. 

Gambar 3.10. Tanggapan mengenai Pentingnya Kredibilitas Sumber 

Pesan di Media Massa 

   

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

responden merasa bahwa kredibilitas sumber pesan di media massa adalah 

penting, yaitu sebanyak 127 orang (63,5%), kemudian responden yang 

menjawab sangat penting sebanyak 33 orang (16,5%). Responden yang 

berpendapat bahwa kredibilitas sumber pesan tidak penting sebanyak 35 
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orang (17,5%) dan responden paling sedikit memilih bahwa kredibilitas 

sumber di media massa sangat tidak penting yaitu sebanyak 5 orang (2,5%). 

  Responden dalam penelitian ini mampu menyatakan bahwa 

kredibilitas sumber pesan di media perlu diperhatikan karena hal tersebut 

akan mempengaruhi informasi yang disampaikan. Hal ini juga berlaku bagi 

pejabat publik, walaupun mereka PNS jika memiliki kecenderungan kepada 

partai atau calon tertentu makan informasi yang disampaikan juga kan 

condong kepada sesuatu yang disukainya. Temuan yang menarik adalah 

bahwa penilaian terhadap prestasi seorang pemimpin adalah pada kolom 

surat pembaca dan kritik (jika di suara merdeka terdapat rubrik Piye Jal?). 

Masyarakat beranggapan bahwa penilaian yang sebenarnya ada pada rubrik 

semacam itu dimana orang biasa mampu menyuarakan keluhannya. 

Sedangkan informasi pada kolom berita justru dianggap tidak begitu saja 

dipercaya karena ada asumsi bahwa sumber pesan, dalam hal ini adalah 

pejabat publik seperti Kepala SKPD, memiliki kepentingan untuk 

menyenangkan atasannya (Bupati/ Walikota) dan mereka sebagai institusi 

yang bertanggung jawab cenderung tidak ingin disalahkan, sehingga 

informasi yang dimunculkan selalu baik dan terkendali. 

Gambar 3.11. Pemahaman terhadap  Berita di Media Massa 

 

Dari gambar di atas didapatkan kesimpulan bahwa dari sejumlah 

responden yang mengaku bahwa mengakses media massa, sebanyak 96 

orang (48%) mengaku paham terhadap berita yang ditonton, didengarkan 

dan atau dilihat.  Selanjutnya ada 73 orang (36,5%) yang menyatakan sangat 

paham serta 30 orang (15%) menyatakan tidak paham dan hanya 1 
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responden yang menyatakan sangat tidak paham. Hal ini disebabkan karena 

kebanyakan responden memiliki tingkat pendidikan yang baik sehingga 

relatif mampu memahami berita yang diton

Masyarakat kini semakin kritis dalam memahami berita yang 

dimuat di media massa. Pemahaman ini meliputi 

sumber pesan, dan apakah berita yang bersangkutan termasuk dalam 

kategori news 

beriklan secara halus). Ketika seseorang mengakses media massa, maka 

terjadi dua proses komunikasi, yaitu pemrosesan infromasi dan 

pengakumulasian pengetahuan yang berdampak pada disposisi sikap dalam 

memaknai sebuah pembe

Gambar 3.12. Daya Ingat terhadap Berita di Media Massa

Dari gambar di atas didapatkan kesimpulan bahwa responden 

paling banyak  berada dalam zona mampu mengingat berita yang 

diaksesnya, yaitu sebanyak 85 orang (42,5%). Kemudian ada 72 ora

(36%) responden yang bahkan mampu sangat mengingat. Kemudian sisanya 

terdiri dari 23 orang (11,5%) yang tidak mengingat dan 20 orang (10%) dari 

responden yang sangat tidak mampu mengingat. Jadi, dalam penelitian ini 

lebih banyak responden yang mampu men

media massa. Peneliti menduga bahwa responden kebanyakan berasaldari 

tingkat pendidikan cukup (S1) sehingga tingkat pemahaman informasi lebih 

tinggi dan mereka menaruh perhatian khusus pada berita politik, bisa 
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kebanyakan responden memiliki tingkat pendidikan yang baik sehingga 
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Masyarakat kini semakin kritis dalam memahami berita yang 

berita, tujuan, isi, 

sumber pesan, dan apakah berita yang bersangkutan termasuk dalam 
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beriklan secara halus). Ketika seseorang mengakses media massa, maka 

terjadi dua proses komunikasi, yaitu pemrosesan infromasi dan 

pengakumulasian pengetahuan yang berdampak pada disposisi sikap dalam 

Gambar 3.12. Daya Ingat terhadap Berita di Media Massa 

 

Dari gambar di atas didapatkan kesimpulan bahwa responden 

paling banyak  berada dalam zona mampu mengingat berita yang 
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diartikan pula bahwa responden merasa bahwa informasi politik cukup 

penting bagi kehidupan mereka.

   Daya ingat terhadap berita di media massa semakin tinggi ketika 

berita yang diakses meliputi unsur

interest, kontroversi, keunikan, 

Artinya, jika pembaca adalah warga Kendal, maka ia cenderung 

meluangkan lebih banyak waktu dan lebih mengingat berita seputar Kendal. 

Begitu juga jika seseorang menyukai topik tertentu, seperti topik politik, 

maka ia akan cenderung mengingat pemberitaan mengenai 

Bupati Kendal. 

Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa kebanyakan 

responden mempertimbangan faktor keterlibatan media, yaitu sebanyak 75 

orang (37,5%). Akan tetapi ada 53 orang (26,5%) yang menyatakan bahwa 

faktor keberpihakan media bukan menjadi hal yang pentin

sebanayak 37 orang (18,5%)  menyatakan sangat mempertimbangkan dan 

35 orang (17,5%) menyatakan tidak mempertimbangkan faktor tersebut. Hal 

ini bisa dijelaskan bahwa lebih banyak responden yaitu 75 orang yang 

sangat mempertimbangkan dan 37 orang
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Artinya, jika pembaca adalah warga Kendal, maka ia cenderung 

meluangkan lebih banyak waktu dan lebih mengingat berita seputar Kendal. 

Begitu juga jika seseorang menyukai topik tertentu, seperti topik politik, 

a ia akan cenderung mengingat pemberitaan mengenai track record 

 

Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa kebanyakan 

responden mempertimbangan faktor keterlibatan media, yaitu sebanyak 75 

orang (37,5%). Akan tetapi ada 53 orang (26,5%) yang menyatakan bahwa 

faktor keberpihakan media bukan menjadi hal yang penting. Sisanya, 

sebanayak 37 orang (18,5%)  menyatakan sangat mempertimbangkan dan 

35 orang (17,5%) menyatakan tidak mempertimbangkan faktor tersebut. Hal 

ini bisa dijelaskan bahwa lebih banyak responden yaitu 75 orang yang 

yang mempertimbangkan faktor 

mbangkan



 

 

Serupa dengan beberapa penjelasan di atas, bahwa hasil ini 

merupakan imbas dari tingkat poendidikan para responden. Pendidikan yang 

cukup tinggi, mayoritas sarjana membuat responden mengerti betul arti 

keberpihakan media dan bahwa ada kemungkinan bias media. Masyarakat 

kini semakin kritis akan isi media yang diaksesnya. Mereka juga memiliki 

sumber informasi lain seperti media sosial dan kelompok referensinya. 

Tidak jarang sentimen terhadap keberpihakan med

hal di atas. Artinya, ketika seseorang membaca berita di surat kabar maka ia 

tidak akan begitu saja percaya, apalagi jika media ataupun berita tersebut 

tidak sesuai dengan prinsip yang dianutnya. 

  Gambar 3.14. Akibat dari Pengguna

Informasi yang diperoleh dari media massa mampu mempengaruhi 

keputusan yang dibuat responden. Keputusan

dampak yang berbeda

kebanyakan responden yaitu sebanyak 90

mempertimbangkan dampak dari penggunaan informasi dan 57 orang 

(28,5%) menyatakan sangat mempertimbangkan. Faktor pendidikan 

membuat responden cukup sadar bahwa setiap informasi yang digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan aka

tersendiri. Responden yang bersikap seperti ini cenderung akan berhati

memilah dan memilih informasi yang ada di media massa. Sisanya, 

sebanyak 26 orang (13%)  menyatakan tidak  mempertimbangkan dan 27 

orang (13,5%) menyataka

dari penggunaan informasi tertentu dalam kehidupannya.
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Sebanyak 106 responden pada penelitian ini menyatakan bahwa 

informasi yang disajikan tidak lengkap untuk sekali tonton/ akses sehingga 

mereka harus membaca koran atau menonton televisi secara terus menerus 

untuk memperbarui atau menambah informasi yang dibutuhkan. Sedangkan 

94 orang sisanya menyatakan hal sebaliknya, yaitu infromasi yang ada di 

media massa sudah lengkap. 

 Gambar 3.18.  Informasi yang Disajikan Media Sudah Benar 

 

 Ada 127 responden (63,5%) yang menyatakan bahwa informasi 

yang ada di media massa sudah disajikan dengan benar sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber informasi akurat. 

 

3.3.2. Terpaan Berita di Media Sosial 

Variabel terpaan berita di media sosial dianalisa melalui lima indikator yaitu 

frekuensi mengakses, durasi mengakses, narasumber pesan, tingkat 

pemahaman, dan kredibilitas media sosial. Lima indikator ini kemudian  

dijelaskan lebih detail melalui lima pertanyaan. Berikut adalah gambaran 

bagaimana terpaan berita di media sosial. 

Tabel 3.6  Frekuensi Mengakses Media Sosial 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Sering 53 26.5  

2 Sering 80 40  

3 Jarang 41 20.5  

4 Sangat Jarang 26 13  

 Total 200 100  
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Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cukup 

sering mengakses media massa, yaitu sebanyak 80 responden (40%).  

Responden yang mengaku sangat sering mengakses sebanyak 53 orang 

(26,5%). Selanjutnya 41 orang (20,5%) menyatakan jarang mengakses 

media sosial dan sisanya sebanyak 26 orang (13%) mengaku sangat jarang 

mengakses media sosial. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden  mengakses media sosial dengan frekuensi yang teratur, artinya 

ada kebutuhan responden yang terpenuhi di media sosial.  

Kebanyakan responden penelitian ini mengaku bahwa mereka 

mengakses media sosialnya kapan saja dan dimana saja, karena sifat media 

sosial yang dapat diakses sambil lalu dan tidak memerlukan perhatian 

khusus. Mereka menganggap mengakses media memberikan informasi 

ringan yang menyegarkan dan membantu mereka  mengetahui kegiatan 

orang lain tanpa harus bertemu langsung. 

Salah satu ciri masyarakat modern adalah penggunaan teknologi 

dalam kehidupannya sehari-hari, salah satunya penggunaan media sosial 

sebagai alat untuk berinteraksi dengan individu lain. Penggunaan media 

sosial sudah menjadi sebuah kebutuhan banyak orang, karena media sosial 

mampu menyajikan segala seuatunya dengan lebih cepat, menarik dan 

mampu meningkatkan kuantitas interaksi antarindividu walaupun secara 

kualitas patut dipertanyakan. Melalui media sosial banyak individu masa 

kini yang merasa kehadirannya dihargai. Pengakuan atas identitas semacam 

inilah yang membuat mereka merasa sangat bergantung pada media sosial. 

Pada akhirnya, hal terrsembut berimbas kepada frekuensi dan durasi dalam 

mengakses media sosial. 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 3.19  Frekuensi Mengakses Media Sosial
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grup yang dapat dibuat dengan begitu
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Gambar 3.20.  Durasi Mengakses Media Sosial
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Tabel 3.8 Pemahaman atas Berita Politik di Media Sosial 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Paham 61 30.5  

2 Paham 79 39.5  

3 Tidak Paham 33 16.5  

4 Sangat Tidak Paham 27 13.5  

 Total 200 100  

Responden dalam penelitian ini kebanyakan mengaku bahwa 

mereka paham terhadap berita politik yang ada di media sosial yaitu 

sebanyak 79 orang (38%). Kemudian 61 orang (30,5%) menyatakan 

sangat paham terhadap berita politik yang ada di media sosial. Sisanya 

sebanyak 33 orang (16,5%) mengaku tidak paham dan 27 orang (13,5%) 

mengaku sangat tidak paham atas berita politik di media sosial. Dari hasil 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden, 

sebanyak 140 orang cukup paham terhadap berita politik yang ada di 

media sosial. Pemahaman ini dapat dipengaruhi oleh faktor tingkat 

pendidikan responden yang cukup tinggi, sehingga mampu mencerna 

berita politik yang ada di media sosial. 

Fakta ini disebabkan karena berita politik di media sosial dapat 

memacu interaksi antarpengaksesnya, sehingga berita yang tidak 

dipahami oleh seseorang dapat ia tanyakan dan akan dengan cepat 

direspon oleh pengguna yang lain. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh 

media massa konvensional yang klarifikasi atau tambahan infromasi 

mengenai suatu berita bersifat tertunda (delayed response). Interaksi 

inilah yang membuat seseorang lebih nyaman untuk berlama-lama 

mengkases media sosial. Ibaratnya mereka bisa mendapatkan pemenuhan 

akan kebutuhan interaksi dan infromasi secara bersamaan. 

Tabel 3.9 Narasumber di Media Sosial 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Penting 77 38.5  

2 Penting 90 45  

3 Tidak Penting 20 10  

4 Sangat Tidak Penting 13 6.5  

 Total 200 100  
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Berita politik di media sosial memiliki  bermacam narasumber 

dengan berbagai latar belakang menyatakan bahwa kredibilitas 

narasumber berita di media sosial tetaplah penting. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya 90 responden (45%) yang menyatakan bahwa narasumber 

berita di media sosial penting, dan 77 orang (38,5%) menyatakan sangat 

penting.  Sisanya, sebanyak 20 orang (10%) menyatakan bahwa 

narsumber tidak penting dan 13 orang (6,5%) menyatakan narasumber 

sangat tidak penting. Kesimpulannya mayoritas narasumber menyatakan 

narasumber berita di media sosial adalah penting dengan akumulasi 167 

orang (83,5%).  

Mengingat semua orang dapat menjadi narasumber di media sosial, 

maka perlu mencermati tingkat kepercayaan sumber pesan, sehingga 

pesan yang dikeluarkannya dapat dipertanggungjawabkan. Setiap 

individu memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat 

subyektifnya, sehingga narasumber pesan di media sosial perlu ditelaah 

latar belakang dan kapasitasnya dalam memberikan informasi. 

Tabel 3.10 Kredibilitas Media Sosial yang Diakses 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mempertimbangkan 73 36,5  

2 Mempertimbangkan 85 42.5  

3 Tidak Mempertimbangkan 39 19.5  

4 Sangat Tidak Mempertimbangkan 3 1.5  

 Total 200 100  

Selain kredibilitas narasumber berita di media sosial, kredibilitas 

media sosial itu sendiri juga menjadi indikator yang diteliti dalam 

penelitian ini. Kemudian diperoleh hasil bahwa mayoritas responden 

menyatakan bahwa kredibilitas media sosial juga dipertimbangkan dalam 

penilaian apakah sebuah berita di media sosial memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai acuan. Sebanyak 85 

orang (42,5%) menyatakan kredibilitas media sosial dipertimbangkan 

dalam penilaian sebuah berita. Bahkan 73 orang (36,5%) menyatakan 

sangat mempertimbangkan kredibilitas media sosial yang diakses. 

Kemudian sisanya sebanyak 39 orang (19,5%) menyatakan tidak 
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mempertimbangkan serta 3 orang (1,5%) menyatakan sangat tidak 

mempertimbangkan. Hasil ini memberikan informasi bahwa sebenarnya 

responden adalah calon pemilih kritis dalam Pilkada karena memiliki 

sensitivitas yang tinggi terhadap kredibilitas sumber informasi yang 

diakses. 

 

3.3.3. Interaksi dengan Kelompok Referensi 

Variabel interaksi dengan kelompok referensi diturunkan ke dalam 

31 pertanyaan yang meliputi indikator frekuensi interaksi, durasi 

interaksi, kredibilitas kelompok referensi, kredibilitas opinion leader, 

kepercayaan kepada aturan kelompok, kekuatan aturan kelompk, evaluasi 

interaksii, persuasi dalam kelompok, fasilitasi dalam kelompok, dan 

polarisasi dalam kelompok. Kelompok ini biasa berasal dari lingkungan 

terdekat seperti keluarga, teman, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 

Namun juga bisa berasal dari orang lain yang tidak dikenal secara 

personal misalnya artis idola, politisi senior, public figure lain yang 

dianggap baik dan bisa dicontoh. 

 Kelompok referensi digunakan seseorang sebagai dasar untuk 

perbandingan atau sebuah  referensi dalam membentuk respon kognitif, 

afektif, dan perilaku. Anjuran yang bersifat pribadi dalam suatu 

kelompok rutin dimana para angotanya saling bertatap muka lebih efektif 

sebagai penentu perilaku seseorang dibandingkan dengan iklan di surat 

kabar, televisi, dan media masa lainya (Stanton, 1985: 31). 

Gambar 3.21. Organisasi yang Diikuti oleh Responden 
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 Responden dalam penelitian ini aktif mengikuti berbagai 

organisasi, mulai dari organisasi keagamaan, partai politik, organisasi 

kebudayaan, organisasi profesu, organisasi kampus, maupun organisasi 

kemasyarakatan. 

yang diterima oleh responden. Jika seseorang memiliki berbagai 

kelompok ataupun organisasi yang diikuti maka ada kemungkinan 

pemikiran, sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh kelompok tersebut.

Gambar 3.22 B

Responden dalam penelitian ini aktif mengikuti berbagai 

organisasi, mulai dari organisasi keagamaan, partai politik, organisasi 

kebudayaan, organisasi profesu, organisasi kampus, maupun organisasi 

kemasyarakatan. Hal ini akan berdampak pada pemrosesan informasi 

yang diterima oleh responden. Jika seseorang memiliki berbagai 

kelompok ataupun organisasi yang diikuti maka ada kemungkinan 

pemikiran, sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh kelompok tersebut.

Gambar 3.22 Berbagai Organisasi yang Diikuti oleh Responden
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Responden dalam penelitian ini aktif mengikuti berbagai 

organisasi, mulai dari organisasi keagamaan, partai politik, organisasi 

kebudayaan, organisasi profesu, organisasi kampus, maupun organisasi 

Hal ini akan berdampak pada pemrosesan informasi 

yang diterima oleh responden. Jika seseorang memiliki berbagai 

kelompok ataupun organisasi yang diikuti maka ada kemungkinan 

pemikiran, sikap dan perilakunya dipengaruhi oleh kelompok tersebut. 

erbagai Organisasi yang Diikuti oleh Responden 

 



 

 

 Responden penelitian ini memiliki berbagai macam latar belakang 

organisasi yang diikuti. Kabupaten Kendal dengan basis agama Islam 

yang kuat membuat organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, 

LP Maarif, HTI, LDII dan beberapa lainnya tumbuh subur. Beb

organisasi keagamaan dipersepsikan memiliki kecenderungan terhadap 

partai politik tertentu. Misalnya Ormas NU diidentikkan dengan PKB, 

HTI diidentikkan dengan PKS, dan Muhammadiyah identik dengan 

PAN. Dalam Pilkada organisasi keagamaan macam ini rent

didomplengi kepentingan calon yang sedang bertarung. 

                      

No 

1 Sangat Sering

2 Sering

3 Jarang

4 Sangat Jarang

 

 

Salah satu indikator dari variabel interaksi dengan Kelompok 

Referensi adalag frekuensi interaksi, Dari penelitian didapatkan 

informasi sebagai berikut : 64 responden (32%) menyatakan bahwa 

mereka sering berinteraksi dengan kelompok referensi, 53 responden

(26,5%) menyatakan mereka sangat sering berinteraksi. Sisanya 

sebanyak 42 responden (21%) menyatakan jarang berinteraksi dan 41 

responden (20,5%) menyatakan sangat jarang berinteraksi. Mayoritas 

 

Responden penelitian ini memiliki berbagai macam latar belakang 

organisasi yang diikuti. Kabupaten Kendal dengan basis agama Islam 

yang kuat membuat organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, 

LP Maarif, HTI, LDII dan beberapa lainnya tumbuh subur. Beb

organisasi keagamaan dipersepsikan memiliki kecenderungan terhadap 

partai politik tertentu. Misalnya Ormas NU diidentikkan dengan PKB, 

HTI diidentikkan dengan PKS, dan Muhammadiyah identik dengan 

PAN. Dalam Pilkada organisasi keagamaan macam ini rent

didomplengi kepentingan calon yang sedang bertarung.  

                    Tabel 3.11 Frekuensi Interaksi Kelompok

Tanggapan Frekuensi Persentase (%)

Sangat Sering 53 

Sering 64 

Jarang 42 

Sangat Jarang 41 

Total 200 

Salah satu indikator dari variabel interaksi dengan Kelompok 

Referensi adalag frekuensi interaksi, Dari penelitian didapatkan 

informasi sebagai berikut : 64 responden (32%) menyatakan bahwa 

mereka sering berinteraksi dengan kelompok referensi, 53 responden

(26,5%) menyatakan mereka sangat sering berinteraksi. Sisanya 

sebanyak 42 responden (21%) menyatakan jarang berinteraksi dan 41 

responden (20,5%) menyatakan sangat jarang berinteraksi. Mayoritas 
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Responden penelitian ini memiliki berbagai macam latar belakang 

organisasi yang diikuti. Kabupaten Kendal dengan basis agama Islam 

yang kuat membuat organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, 

LP Maarif, HTI, LDII dan beberapa lainnya tumbuh subur. Beberapa 

organisasi keagamaan dipersepsikan memiliki kecenderungan terhadap 

partai politik tertentu. Misalnya Ormas NU diidentikkan dengan PKB, 

HTI diidentikkan dengan PKS, dan Muhammadiyah identik dengan 

PAN. Dalam Pilkada organisasi keagamaan macam ini rentan 

Tabel 3.11 Frekuensi Interaksi Kelompok 

Persentase (%) 
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Salah satu indikator dari variabel interaksi dengan Kelompok 

Referensi adalag frekuensi interaksi, Dari penelitian didapatkan 

informasi sebagai berikut : 64 responden (32%) menyatakan bahwa 

mereka sering berinteraksi dengan kelompok referensi, 53 responden 

(26,5%) menyatakan mereka sangat sering berinteraksi. Sisanya 

sebanyak 42 responden (21%) menyatakan jarang berinteraksi dan 41 

responden (20,5%) menyatakan sangat jarang berinteraksi. Mayoritas 
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responden memiliki frekuensi tinggi berinteraksi dengan kelompok 

referensi.  

Frekuensi interaksi ini akan berdampak pada kekuatan aturan dan 

pengaruh opinion leader terhadap sikap seseorang. Pada kultur 

masyarakat Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok high context 

cukture, pengaruh orang yang dihormati atau kelompok yang diikuti 

menjadi sangat kuat karena seringkali ada rasa sungkan jika tidak 

mendukung keputusan kelompok. Individu dalam kultur semacam ini 

akan mendahulukan kepentingan dan kebersamaan dengan anggota 

kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan atau pemikiran 

individualnya. Dalam banyak hal, keputusan yang dihasilkan menjadi 

lebih emosional daripada rasional. 

          Tabel 3.12. Adanya Waktu Khusus untuk Berinteraksi dengan 

Kelompok Referensi 
No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat setuju 65 32.5  

2 Setuju 50 25  

3 Tidak Setuju 69 34.5  

4 Sangat Tidak Setuju 16 8  

 Total 200 100  

Variabel interaksi dengan kelompok referensi juga diketahui dari 

indikator alokasi waktu khusus untuk berinteraksi. Hasilnya hampir 

seimbang antara responden yang memiliki wkatu khusus maupun yang 

tidak mengalokasikan waktu khusus. sebanyak 65 responden (32,5 %) 

menyatakan sangat setuju akan adanya wkatu khusus, 50 responden 

(25%) menyatakan setuju. Selanjutnya 69 responden (34,5%) 

menyatakan tidak setuju dan 16 responden (8%) menyatakan sangat tidak 

setuju. Kesimpulannya responden memiliki waktu khusus untuk 

berinteraksi dengan kelompok referensinya. 

Tidak semua kelompok referensi mensyaratkan waktu khusus 

untuk berkumpul. Seseorang tidak harus menjadi anggota kelompok 

secara resmi, akan tetapi perasaan “bahwa saya mengacu kepada 

kelompok ini” akan memiliki pengaruh yang sama pada keputusan yang 

diambil dengan mereka yang memiliki waktu khusus untuk berkumpul. 
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Justru ada perasaan bersalah yang lebih mendalam ketika seseorang 

mengasosiasikan dirinya kepada kelompok tertentu tetapi ia tidak dapat 

menghadiri pertemuan rutin ditambah jika ia tidak melaksanakan 

keputusan kelompok tersebut. 

Tabel 3.13 Durasi Interaksi Kelompok 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Lama 43 21.5  

2 Lama 59 29.5  

3 Sebentar 67 33.5 

4 Sangat Sebentar 31 15.5  

 Total 200 100  

 

Selanjutnya indikator yang digunakan adalah durasi interaksi 

responden dengan kelompok referensinya. Hasilnya 43 responden 

(21,5%) menyatakan memiliki durasi yang sangat lama dalam 

berinteraksi, 59 responden (29,5%) menyatakan berinteraksi dalam durasi 

yang lama, 67 responden (33,5%) hanya sebentar dalam berinteraksi dan 

31 responden (15,5%) menyatakan sangat sebentar. Walaupun responden 

menyatakan kelompok durasi waktu berinteraksi yang berbeda-beda 

namun semua responden menyadari ada waktu khusus yang mereka 

gunakan untuk berinteraksi dengan kelompok referensinya. 

                 Tabel 3.14. Kemampuan Pemimpin dalam Kelompok Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mempertimbangkan 104 52  

2 Mempertimbangkan 75 34.5 

3 Tidak Mempertimbangkan 17 8.5 

4 Sangat Tidak Mempertimbangkan 4 2 

 Total 200 100  

Dalam setiap kelompok, selalu ada orang yang menjadi pemimpin 

atau dianggap menjadi seorang pemimpin. Indikator ini juga digunakan 

untuk mengukur variabel interaksi dengan kelompok referensi. Hasilnya 

104 responden (52%) menyatakan mereka sangat mempertimbangkan 

kemampuan pemimpin dalam kelompoknya,  75 responden (37,5%) 

menyatakan mempertimbangkan, 17 responden (8,5%) menyatakan tidak 

mempertimbangkan dan hanya 4 responden (2%) yang menyatakan 
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mereka sangat tidak mempertimbangkan. Kesimpulannya mayoritas 

responden menganggap penting kemampuan pemimpin dalam kelompok 

referensinya. 

Perlu diketahui bahwa pemimpin dalam kelompok referensi tidak 

selalu bergantung kepada kemampuan akaademik saja, tetapi justru lebih 

menekankan pada kemampuan-kemampuan bawaan seperti pengetahuan 

tentang agama, keturunan, atau wibawa seseorang. Kemampuan utama 

yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin kelompok adalah kemampuan 

untuk membuat anggotanya patuh dan segan kepadanya. 

                Tabel 3.15 Kinerja Pemimpin dalam Kelompok  Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mempertimbangkan 81 40.5 

2 Mempertimbangkan 64 32 

3 Tidak Mempertimbangkan 33 16.5 

4 Sangat Tidak Mempertimbangkan 22 11 

 Total 200 100  

 

Selain kemampuan pemimpin, responden juga diminta untuk 

melakukan penilaian (evaluasi) atas kinerja pemimpinnya. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni 81 responden 

menyatakan sangat mempertimbangkan dan 64 responden menyatakan 

mempertimbangkan. Kemudian hanya sedikit yang tidak 

mempertimbangkan kinerja pemimpin dalam kelompok referensi, yakni 

akumulatif sebesar 55 responden (27,5%). 

  Masyarakat semakin kritis dalam memandang kelompok referensi 

dan pemimpin dalam kelompok referensi tersebut sehingga sebelum 

memutuskan untuk mempercayai seorang pemimpin kelompok, maka 

seseorang akan melihat bagaiman sepak terjang/ kinerja yang 

bersangkutan selama menjadi pemimpin atau menjadi sumber rujukan 

dalam kelompok. 
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           Tabel 3.16 Latar Belakang Pemimpin dalam Kelompok  Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mempertimbangkan 74 37 

2 Mempertimbangkan 83 41.5 

3 Tidak Mempertimbangkan 34 17 

4 Sangat Tidak Mempertimbangkan 9 4.5 

 Total 200 100  

 

Latar belakang pemimpin adalah hal yang juga diperhatikan oleh 

responden dalam penelitian ini. 74 responden (37%) menyatakan mereka 

sangat mempertimbangkan latar belakang pemimpinnya, 83 responden 

(41,5%) menyatakan mempertimbangkan. Secara akumulatif responden 

cenderung mempertimbangkan faktor tersebut. Selanjutnya hanya 43 

responden (21,5%) menyatakan bahwa mereka tidak mempertimbangkan 

faktor latar belakang tersebut. 

Dalam masyarakat high context culture, semakin tinggi kesamaan 

latar belakang (agama, suku, prinsip, ideologi, tokoh panutan) maka akan 

semakin kuat pula pengaruhnya terhadap anggota kelompok. 

Tabel 3.17  Latar Belakang Kelompok  Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mempertimbangkan 84 42 

2 Mempertimbangkan 58 29 

3 Tidak Mempertimbangkan 30 15 

4 Sangat Tidak Mempertimbangkan 28 14 

 Total 200 100  

Selain latar belakang pemimpin dalam kelompok, responden juga 

memperhatikan latar belakang kelompok referensinya. Latar belakang 

kelompok yang dimaksud mencakup visi, misi, ideologi, tujuan, program 

serta keuntungan  jika berinteraksi dengan suatu kelompok tertentu. 

Hasilnya adalah sebagai berikut : 84 responden (42%) menyatakan 

mereka sangat mempertimbangkan latar belakang kelompok referensi, 58 

responden (295) menyatakan mempertimbangkan, 30 responden (15%) 

menyatakan tidak mempertimbangkan, dan 28 responden (14%) 

menyatakan sangat tidak mempertimbangkan latar belakang tersebut. 

Kesimpulannya,  responden lebih mempertimbangkan latar belakang 
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kelompok referensinya dibandingkan latar belakang pemimpin 

kelompok.    

Tabel 3.18 Tingkat Kebenaran Peraturan dalam Kelompok Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 59 29.5 

2 Setuju 80 40 

3 Tidak Setuju 45 22.5 

4 Sangat Tidak Setuju 16 8 

 Total 200 100  

 

Setiap kelompok memiliki peraturan tersendiri yang digunakan 

untuk mengatur anggotanya dan mencapai tujuan kelompok. Hal ini 

menjadi salah satu indikator untuk variabel interaksi dengan kelompok 

referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 59 responden (29,5%) 

menyatakan sangat setuju bahwa aturan kelompoknyalah yang paling 

benar dan 80 responden (40%) menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan 

adanya ikatan responden dengan masing-masing kelompok referensinya. 

Semakin responden menganggap aturan kelompoknya yang paling benar 

maha relasi terhadap kelompoknya juga semakin kuat. Sisanya hanya 61 

responden (30,5%) yang secara akumulatif menyatakan bahwa mereka 

tidak menganggap bahwa aturan kelompoknya adalah yang paling benar. 

Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah keyakinan pada 

kebenaran aturan kelompoknya. Mendukung aturan kelompok berarti 

menyelamatkan “muka” diri dan kelompoknya. Terlebih, mematuhi 

aturan kelompok dianggap sebagai sebuah konsekuensi dari pilihan untuk 

bergabung dengan suatu kelompok tertentu. 

                    Tabel 3.19 Tingkat Kesukaan terhadap Peraturan 

                              dalam Kelompok Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Menyukai 82 41 

2 Menyukai 105 52.5 

3 Tidak Menyukai 11 5.5 

4 Sangat Tidak Menyukai 2 1 

 Total 200 100  
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Selain faktor “merasa paling benar”, responden dalam penelitian ini 

juga ditanya mengenai favorabilia terhadap aturan kelompoknya. 

Hasilnya 82 responden (41%) menyatakan sangat menyukai aturan 

kelompok, 105 responden (52,%) menyatakan menyukai. Responden 

yang tidak menyukai aturan dalam kelompokmnya hanyalah 13 orang 

(akumulatif). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sangat 

menyukai aturan dalam kelompoknya. Ini adalah salah satu faktor yang 

membuat ikatan dengan kelompok semakin kuat. Setiap kelompok 

memiliki aturan tersendiri, baik tertulis maupun berupa konvensi. 

semakin suka seseorang terhadap aturan kelompoknya maka semakin 

besar kemungkinan untuk ditaati dan dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan. Definisi baik dan buruk akan dipengaruhi oleh aturan 

kelompoknya. 

                 Tabel 3.20 Penggunaan Aturan Kelompok dalam Mengambil Keputusan 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 76 38 

2 Setuju 63 31.5 

3 Tidak Setuju 37 18.5 

4 Sangat Tidak Setuju 24 11.5 

 Total 200 100  

Indikator lain yang digunakan untuk menjabarkan variabel interaksi 

dengan kelompok referensinya adalah penggunaan aturan kelompok. 

Aturan kelompok yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

mengisyaratkan hubungan yang kuat terhadap kelompok referensinya. 

Dalam penelitian ini didapatkan data sebagai betikut : 76 responden 

(38%) menyatakan mereka sangat setuju menggunakan aturan kelompok 

dalam mengambil keputusan, 63 responden (31,5%) menyatakan setuju 

dengan penggunaan tersebut, kemudian sisanya sebanyak 37 responden 

(18,5%) menyatakan tidak setuju jika aturan kelompok diguanakan dasar 

pengambilan keputusan dan 24 responden (12%) menyatakan sangat 

tidak setuju dengan hal tersebut. Kesimpulannya mayoritas responden 

memiliki pendapat bahwa mereka menggunakan aturan kelompok 

sebagai dasar pengambilan keputusan.  
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                    Tabel 3.21. Tingkat Pentingnya Aturan Kelompok Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Penting 83 41.5 

2 Penting 82 41 

3 Tidak Penting 30 15 

4 Sangat Tidak Penting 5 2.5 

 Total 200 100  

Menurut responden,  aturan kelompok sangatlah penting dan 

penting dalam mengatur kehidupan dalam kelompok. Responden dalam 

penelitian ini cenderung setuju dengan pernyataan bahwa aturan dalam 

sebuah kelompok adalah sesuatu yang penting. Jika seseorang 

menganggap bahwa aturan kelompok penting maka akan ada perhatian 

yang diberikan atas ketaatn terhadap aturan yang berlaku. 

Tabel 3.22. Aturan Kelompok Referensi adalah yang Paling Baik 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 51 25.5 

2 Setuju 63 31.5 

3 Tidak Setuju 52 26 

4 Sangat Tidak Setuju 34 17 

 Total 200 100  

Keterikatan dengan kelompok referensi juga diukur dari indikator 

pendapat responden apakah aturan kelompok referensinya adalah yang 

paling baik. Hasilnya 51 responden menyatakan sangat setuju dengan 

penyataan bahwa aturan kelompoknya adalah yang paling baik. 

Kemudian 63 responden (31,5%) menyatakan mereka setuju dengan 

penyataantesrebut. Responden yang tidak setuju bahwa aturan 

kelompoknya yang paling  baik baik sebesar 43% secara akumulatif. 

Artinya selisih antara responden yang mengaku bahwa aturan kelompok 

referensinya paling baik masih menjadi prioritas. Jika seseorang merasa 

bahwa aturan kelompoknyalah yang paling baik, maka ia akan 

menggunakannya sebagai referensi dalam berpikir, bersikap dan 

berperilaku. Misal, aturan kelompoknya menyatakan bahwa yang layak 

menjadi pemimpin hanya laki-laki,  maka ia akan memilih kandidat  laki-

laki sebagai pemimpin. 

 



149 
 

149 

 

                 Tabel 3.23. Dukungan terhadap Peraturan dalam Kelompok Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 66 33 

2 Setuju 87 43.5 

3 Tidak Setuju 41 20.5 

4 Sangat Tidak Setuju 6 3 

 Total 200 100  

Responden dalam penelitian ini memiliki kecenderungan setuju 

dengan aturan dalam kelompok referensinya. Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan responden bahwa mereka sangat setuju dengan peraturan 

dalam kelompoknya (66 repsonden, 33%), dan setuju dengan peraturan 

dalam kelompoknya (87 responden, 43,55). Dukungan ini akan 

berdampak pada perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka 

akan berusaha menyesuaikan pemikiran, sikap dan perilakunya dengan 

aturan kelompoknya sebagai bukti dukungan terhadap aturan tersebut.  

                    Tabel 3.24. Aturan Kelompok Referensi adalah yang Paling Baik 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 51 25.5 

2 Setuju 63 31.5 

3 Tidak Setuju 52 26 

4 Sangat Tidak Setuju 34 17 

 Total 200 100  

Jumlah responden yang menyatakan sangat setuju bahwa 

peraturan kelompoknya adalah yang paling baik ada sebanyak 51 orang 

(25,5%) dan responden yang menyatakan mereka setuju dengan 

pernyataan tersebut sebanyak 63 orang (31,5%). Sisanya, sebanyak 52 

orang (26%) menyatakan tidak setuju dan 34 orang (17%) menyatakan 

sangat tidak setuju. Ini artinya mayoritas responden menyatakan  setuju 

bahwa aturan kelompoknya adalah yang paling baik. Individu yang 

menganggao aturan kelompoknya sebagai yang paling baik akan 

mendasarkan pengambilan keputusan berdasarkan aturan yang diakui 

kebaikannya tersebut. 
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                   Tabel 3.25. Dukungan terhadap Peraturan Kelompok Referensi  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Mendukung 64 32 

2 Mendukung 123 61.5 

3 Tidak Mendukung 13 6.5 

4 Sangat Tidak Mendukung 0 0 

 Total 200 100  

Dalam penelitian ini diketahui bahwa 64 responden (32%) 

menyatakan mereka sangat mendukung aturan kelompok, 123 responden 

(61,5%) menyatakan mendukung, 13 responden (6,5%) menyatakan tidak 

mendukung. Dukungan responden terhadap aturan kelompoknya dapat 

diartikan sebagai bentuk ikatan yang kuat antara responden dengan 

kelompok referensinya.   

                      Tabel 3.26. Kepatuhan terhadap Peraturan Kelompok Referensi  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Patuh 73 36.5 

2 Patuh 97 48.5 

3 Tidak Patuh 27 13.5 

4 Sangat Tidak Patuh 3 1.5 

 Total 200 100  

Responden cenderung patuh terhadap aturan kelompoknya. hal 

ini terbukti dari data penelitian yang mennyatakan bahwa 73 responden 

(36,5 %) sangat patuh terhadap aturan kelompok, 97 responden (48,5%) 

patuh, 27 responden (13,5%) tidak patuh dan 3 responden (1,5%) 

menyatakan sangat tidak patuh. Secara akumulatif responden relatif 

mematuhi aturan dalam kelompok referensinya. Hal ini mengindikasikan 

adanya kohesivitas responden dengan  kelompoknya. Aturan dalam 

sebuah kelompok dibuat untuk mencapai tujuan bersama, sehingga 

kepatuhan akan aturan tersebut mengindikasikan bahwa seseorang 

berusaha mencapai tujuan bersama-sama anggota kelompok yang lain. 

 Tabel 3.27. Perasaan saat Tidak Mematuhi Peraturan  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Merasa Bersalah 43 21.5 

2 Merasa Bersalah 67 33.5 

3 Tidak Merasa Bersalah 52 26 

4 Sangat Tidak Merasa Bersalah 38 19 

 Total 200 100  
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Indikator lain yang digunakan untuk mengukur variabel interaksi 

dengan kelompok referensi adalah perasaan yang muncul ketika 

melanggar aturan kelompok. Perasaan ini muncul secara alami sebagai 

akibat ikatan yang dimiliki responden dengan kelompok referensinya. 

Hasilnya, 43 responden (21,5%) menyatakan sangat  merasa bersalah, 67 

responden (33,5%) menyatakan merasa bersalad, 52 responden (26%) 

menyatakan tidak merasa bersalah dan sisanya 38 responden  (19%) 

menyatakan sangat tidak merasa bersalah. Rasa bersala ini dapat muncul 

karena terlihat berbeda ketika mayoritas anggota kelompok lain 

mematuhi peraturan kelompok atau merasa telah menjadi anggota yang 

berkhianat dan membuat kelompoknya tidak solid. 

                     Tabel 3.28. Kepatuhan terhadap Perintah Pemimpin Kelompok  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Patuh 62 31 

2 Patuh 89 44.5 

3 Tidak Patuh 43 21.5 

4 Sangat Tidak Patuh 6 3 

 Total 200 100  

Selain aturan kelompok, ada faktor perintah pemimpin kelompok 

dalam variabel ini. Dalam kelompok yang kohesivitasnya kuat, perintah 

pemimpin kelompok adalah hal lain yang membuat kelompok semakin 

solid. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 62 responden (31%) 

menyatakan sangat patuh terhadap perintah pemimpin kelompok 

referensinya, 89 responden (44,5%) menyatakan patuh. Selanjutnya 43 

responden (21,5%) menyatakan tidak patuh dan 6 responden (3%) yang 

menyatakan sangat tidak patuh. Kesimpulannya, responden relatif 

mematuhi perintah pemimpin kelompok. Ada tiga hal yang membuat 

seseorang mematuhi perintah pemimpin kelompok, (1) ia menganggap 

perintah tersebut memang benar dan (2) anggapan bahwa apapun yang 

diperintahkan oleh pemimpin kelompok wajib ditaati, atau (3) kombinasi 

keduanya. 
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                   Tabel 3.29.  Kepuasan terhadap Kelompok Referensi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Puas 71 35.5 

2 Puas 93 46.5 

3 Tidak Puas 25 12.5 

4 Sangat Tidak Puas 11 5.5 

 Total 200 100  

Evaluasi terhadap kelompok referensi dapat diukur dari tingkat 

kepuasan responden atas kelompoknya. Hasilnya adalah sebagai berikut : 

71 responden (35,5%) menyatakan mereka sangat puas atas 

kelompoknya, 93 responden (46,5%) menyatakan puas, 2 responden 

(12,5%) menyatakan tidak puas, dan 11 responden (5,5%) menyatakan 

sangat tidak puas terhadap kelompok referensinya. Kesimpulannya, 

responden relatif puas terhadap kelompoknya. Jika seseorang merasa 

puas terhadap kelompoknya, maka semakin besar pengaruh kelompok 

atas dirinya. Ia akan berusaha melakukan hal-hal yang selaras dalam 

kelompok dengan harapan bahwa kepuasannya akan bertambah. 

            Tabel 3.30 Penggunaan Aturan Kelompok saat Ada Masalah 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 73 36,5 

2 Setuju 59 29,5 

3 Tidak Setuju 46 23 

4 Sangat Tidak  Setuju 22 11 

 Total 200 100  

Kebanyakan responden menyatakan bahwa mereka menggunakan 

aturan kelompok ketika mendapatkan masalah atau harus memutuskan 

sesuatu. Artinya mereka percaya bahwa ketika mengikuti aturan 

kelompok dalam menghadapi masalah maka hasilnya adalah yang paling 

baik dibandingkan dengan pilihan keputusan yang lain. 

    Tabel 3.31 Kecenderungan Perilaku Sama dengan  

Anggota Kelompok Lain 
No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 67 33,5 

2 Setuju 92 46 

3 Tidak Setuju 33 16,5 

4 Sangat Tidak  Setuju 8 4 

 Total 200 100  
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   Kecenderungan perilaku yang sama antaranggota  kelompok 

dikenal dengan istilah konformitas. Ketika seseorang memiliki 

perbedaaan perilaku maka ia akan cenderung gelisah dan ragu akan 

penilaiannya sendiri. Kelompok yang tingkat kesamaanya tinggi akan 

lebih mudah dipersuasi dan tujuan komunikasi persuasi relatif lebih 

mudah diraih. 

                      Tabel 3. 32 Kelompok Sangat Mempengaruhi Pendapat  

                      dan Keputusan  Saya 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 87 43,5 

2 Setuju 74 37 

3 Tidak Setuju 26 13 

4 Sangat Tidak  Setuju 13 6,5 

 Total 200 100  

  Responden dalam penelitian  ini menyatakan bahwa kelompoknya 

mempengaruhi pendapat dan keputusan mereka. Selanjutnya, kelompok 

terdekat (keluarga) juga dianggap memiliki peranan terhadap keputusan 

yang diambil. Sebanyak 63% responden menyatakan hal tersebut. 

Lingkungan tempat tinggal (teman dan tetangga) juga memiliki 

pengaruh yang besar. Hal ini dinyatakan oleh 45% responden 

menyatakan sangat setuju dan 21% menyatakan setuju terhadap 

pernyataan “Teman/tetangga mempengaruhi pendapat dan keputusan-

keputusan saya”. Selain keluarga  dan lingkungan, faktor anggota 

kelompok juga diakui oleh 51% responden memiliki penngaruh 

terhadap pendapat dan keputusan mereka. 

                 Tabel 3. 33 Keyakinan Semakin Mantap Ketika  

                Anggota Kelompok  Berpandangan yang Sama 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 66 33 

2 Setuju 80 40 

3 Tidak Setuju 23 11,5 

4 Sangat Tidak  Setuju 31 15,5 

 Total 200 100  

 



154 
 

154 

 

 Secara akumulatif, sebanyak 73% responden menyatakan bahwa 

mereka semakin mantap terhadap suatu hal ketika anggota 

kelompoknya memiliki pandangan yang sama. 

   Kecenderungan ini didukung karena responden melakukan 

diskusi dengan anggota kelompoknya ketika  ada masalah. Hal ini 

dinyatakan oleh 48% responden yang  mengaku melakukan diskusi 

tersebut. Diskusi ini juga dilakukan setelah responden menonton/ 

melihat/ mendengar informasi di media massa. Haasil  diskusi ini akan 

memperkuat keyakinan responden yang telah ada sebelumnya. 

           Tabel 3.34.  Pendapat dan Informasi dalam Kelompok 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 42 21 

2 Setuju 71 35,5 

3 Tidak Setuju 30 15 

4 Sangat Tidak  Setuju 57 28,5 

 Total 200 100  

Responden dalam penelitian ini mengaku bahwa mereka  

memberikan pendapat dan informasi di dalam kelompoknya sebagai 

salah satu bentuk interaksi dan kontribusi sebagai anggota kelompok. 

Informasi ini kemudian dapat menjadi topik diskusi antaranggota 

kelompok, sehingga seringkali menghasilkan kesimpulan bersama. 

 

3.3.4. Kepercayaan kepada Partai Politik 

Variabel kepercayaan kepada partai politik dianalisis menggunakan  

lima indikator yaitu  pengetahuan terhadap visi misi  partai, 

pengetahuan terhadap track record partai, pengetahuan terhadap track 

record  kader partai, konsekuensi dukungan kepada partai politik, 

evaluasi keuntungan dan kerugian atas dukungan kepada partai politk. 

Indikator ini kemudian dijabarkan dalam sebelas pertanyaan. Karena 

penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor komunikasi yang 

mempengaruhi elektabilitas Widya Kandi Susanti dalam Pilkada 

Kabupaten Kendal tahun 2015 maka partai politik yang dimaksud 

adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). 
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                      Gambar 3.23.  Pentingnya Visi Misi Sebuah Partai 

                     

Kepercayaan terhadap sebuah partai politik dimulai dari 

pengetahuan atas visi misi sebuah partai. Sebanyak 52% responden 

menyatakan bahwa visi dan misi sebuah partai penting dan 45% 

responden menyatakan hal tersebut sangat penting. Secara akumulatif, 

97% responden menyatakan pendapat mereka bahwa visi misi sebuah 

partai adalah penting. Hanya 3% sisanya yang menyatakan bahwa visi 

misi sebuah partai politik tidaklah penting. 

Visi misi sebuah partai politik sangat penting karena akan 

menentukan program dan arah kebijakan partai. Visi misi ini pulalah 

yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengasosiasikan 

dirinya kepada sebuah partai politik tertentu. Asosiasi ini akan 

berdampak pada pemilihan umum, termasuk Pemilu Legislatif, 

Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat I (gubernur dan wakil 

gubernur), dan Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat II (walikota-

wakil walikota atau bupati-wakil bupati). Responden menilai bahwa  

visi misi ini adalah dasar yang digunakan partai politik dan kader-

kadernya dalam pemerintahan untuk membuat kebijakan, yang akan 

berdampak pada kehidupan masyarakat. 
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            Gambar 3.24. Pengetahuan atas Visi Misi Partai Politik

                

Banyaknya responden yang menyatakan bahwa visi misi sebuah 

partai politik merupakan hal yang penting didukung oleh pengetahuan 

mengenai visi misi tersebut. Dalam penelitian ini sebanyak 69 

responden (39,5%) menyatakan bahwa mereka mengetahui visi misi 

partai yang ada di Indonesia dan 27 responden (13,5%) menyatakan 

sangat mengetahui. Akan tetapi jumlah ini hampir  berimbang dengan 

responden yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui visi misi 

partai (61 responden) dan bahkan sangat tidak mengetahui (43 

responden). 

Responden menyatakan bahwa mereka mengetahui visi misi 

partai, karena hal ini penting untuk menyalurkan dukungan kepada 

partai politik ataupun kader

responden memilih sebuah partai berdasarkan visi

saya beragama Kristen maka saya akan memilih partai yang berbasi

agama saya atau partai nasionalis sehingga ada harapan bahwa 

kepentingan saya akan dapat diperjuangkan dan difasilitasi.
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Banyaknya responden yang menyatakan bahwa visi misi sebuah 
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                      Gambar 3.25.  Sikap terhadap Visi Misi PDIP 

                      

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas 

Widya Kandi Susanti dalam Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015 

mengerucutkan variabel kepercayaan kepada partai politik menjadi 

kepercayaan kepada PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), 

karena Widya Kandi maju sebagai calon Bupati dari PDIP. Ia juga 

merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini 

diperoleh data bahwa 87 responden (43,5%) menyatakan menyukai visi 

misi PDIP dan 33 responden (16,5%) menyatakan sangat menyukai. 

Sedangkan responden yang mengaku tidak menyukai visi misi PDIP 

sebanyak 76 orang (38%) dan 4 orang (2%) menyatakan sangat tidak 

menyukai. Secara akumulatif,lebih banyak responden yang menyukai 

visi misi PDIP dibandingkan mereka yang tidak menyukai.  

PDIP adalah partai politik yang kemunculannya sejak zaman Orde 

Baru (dengan nama PDI) selalu diidentikkan dengan kaum proletar 

(kaum yang termarginalkan secara struktural) sehingga PDIP 

diasosiaaikan sebagai partai milik petani, buruh, dan warga miskin 

lainnya. Hal ini yang membuat PDIP memiliki massa loyal yang cukup 

banyak sehingga pada pemilihan umum seringkali banyak orang yang 

secara sukarela memberikan suara ke PDIP. Pada era reformasi, ada 

kecenderungan pilihan kepada PDIP, tidak peduli siapa kandidat yang 

diajukan sebagai calon anggota legislatif maupun kepala daerah. Tetapi 
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hal ini sudah tidak bertahan lagi seiring dengan semakin kritisnya calon 

pemilih dan mudahnya akses informasi melalui media massa maupun 

media sosial. 

                   Gambar 3.26.  Pengetahuan akan Rekam Jejak PDIP 

             

Sebagai partai politik yang sudah lama berdiri, tentu sudah 

banyak hal yang dilakukan oleh PDIP. Dalam penelitian ini, 

pengetahuan atas rekam jejak PDIP sebagai sebuah partai politik 

digunakan sebagai salah satu indikator variabel kepercayaan kepada 

partai politik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 77 

responden (38,5%) menyatakan mengetahui rekam jejak PDIP dan 56 

responden (28%) menyatakan sangat mengetahui rekam jejak tersebut. 

Hanya ada 43 responden (21,5%) yang menyatakan tidak mengetahui 

serta sisanya, 24 responden (12%) menyatakan sangat tidak 

mengetahui. Kesimpulannya, mayoritas responden memiliki 

pengetahuan atas rekam jejak PDIP. 

Pengetahuan terhadap rekam jejak PDIP termasuk tinggi, karena 

makin  banyaknya kanal infromasi yang dapat diakses masyarakat. 

Munculnya media sosial dan citizen journalism membuat jarak sosial 

antara partai dengan masyarakat semakin sempit sehingga informasi 

mengenai PDIP mudah didapatkan. Terlebih PDIP adalah partai politik 

yang cukup tua dan sudah ada sejak zaman Orba yang memposisikan 
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diri sebagai partai 

opisisi ketika pemerintah dipegang oleh kader partai lain.

                    Gambar 3.27.  Sikap terhadap 

                  

Indikator berikutnya untuk variabel kepercayaan kepada partai 

politik adalah sikap terhadap rekam jejak PDIP. Diperoleh hasil bahwa 

sebanyak 44% responden menyatakan bahwa mereka tidak menyukai 

rekam jejak PDIP, 27% res

rekam jejak PDIP, 22% menyatakan mereka sangat menyukai, dan 

sisanya sebanyak 7% responden menyatakan  mereka sangat tidak 

menyukai rekam jejak PDIP.  Kesimpulannya terdapat 51% responden 

yang berada dalam zona tidak menyu

menyatakan berada dalam zona mereka menyukai rekam jejak PDIP. 

Hanya ada sedikit selisih antara responden yang menyukai dan tidak 

menyukai rekam jejak PDIP.
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                    Gambar 3.28.   Penggunaan Pengetahuan Rekam Jejak terhadap 

Pengambilan Keputusan dalam Pilkada 

                         

Rekam jejak partai politik, dalam penelitian ini adalah rekam 

jejak PDIP digunakan oleh responden sebagai salah satu pertimbangan 

dalam mengambil keputusan memilih pada saat Pilkada. Sebanyak 38% 

responden menyatakan mereka sangat menggunakan rekam jejak 

tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan dalam Pilkada, dan 33% 

responden menyatakan menggunakan rekam jejak tesrebut. Ini berarti 

secara akumulatif terdapat 71% responden yang menggunakan 

pengetahuan akan rekam jejak PDIP  saat Pilkada. Kemudian sisanya 

hanya 22% responden yang menyatakan rekam jejak tersebut tidak 

digunakan serta 7% responden mengaku sangat tidak menggunakan hal 

tersebut. 

Mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

rekam jejak digunakan untuk menngambil keputusan dalam Pilkada 

karena sejarah tidak mungkin berbohong. Kader PDIP dianggap berani, 

dan karena seringkali menjadi  oposisi pemerintah dan mengkritisi 

kebijakan yang tidak populer (misalnya kenaikan harga BBM) maka 

kader PDIP dianggap akan menjadi kepala daerah yang pro-rakyat. 
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                       Gambar 3.29.  Pengetahuan akan Rekam Jejak Kader PDIP

                       

Kepercayaan kepada sebuah partai politik juga dipengaruhi oleh 

rekam jejak para 

akan rekam jejak kader PDIP menjadi salah satu indikator. Sebanyak 87 

responden menyatakan mereka tidak mengetahui rekam jejak kader 

PDIP dan 41 responden menyatakan mengetahui rekam jejak tersebut. 

Sisanya, sebanyak 29 responden menyatakan sangat mengetahui dan 4 

orang sangat tidak mengetahui. Hal ini berarti mayoritas responden 

tidak mengetahui rekam jejak kader PDIP. Beberapa responden 

menyatakan bahwa kebanyakan kader yang mereka kenal adalah kader 

yang ada di pusat, misalnya Rieke Diah Pitaloka (karena yang 

bersangkutan adalah seorang artis), Joko Widodo (sosok yang kini 

menjadi Presiden RI periode 2014

Megawati Soekarnoputri). Sedangkan kader

maupun Jawa Tengah hanya seputar Hendi Boedoro, Murdoko. Don 

Murdono, dan  Widya Kandi Susanti.
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                Gambar 3.30.  Sikap terhadap Rekam Jejak Pengurus  

             dan Pemimpin Daerah PDIP 

                      

Rekam jejak kader PDIP yang diketahui responden mendapatkan 

berbagai tanggapan. Sebanyak 46% responden menyatakan tidak 

menyukai rekamjejak tersebut, 28% responden menyatakan menyukai, 

16% menyatakan sangat tidak menyukai dan 10% responden 

menyatakan bahwa mereka sangat menyukai rekam jejak kader PDIP 

tersebut. Kebanyakan responden yang menyatakan tidak menyukai 

maupun sangat tidak menyukai menjelaskan bahwa faktor utama yang 

menyebabkan hal tersebut adalah banyaknya kader PDIP yang menjadi 

tersangka kasus korupsi. Akan tetapi ini juga berlaku bagi kader partai 

lain yang terkena kasus korupsi. Untuk Pilkada Kabupaten Kendal ini, 

citra PDIP cukup tertolong dengan terpilihnya  Joko Widodo sebagai 

Presiden RI. 
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             Gambar 3.31. Dukungan terhadap Partai Politik  

                  

Salah satu indikator dari variabel Kepercayaan kepada partai 

politik adalah adanya dukungan kepada partai yang bersangkkutan. 

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa 42% responden 

menyatakan bahwa dukungan tersebut tidak penting,33% responden 

menyatakan penting, 17% responden menyatakan sangat tidak penting, 

dan sisanya 8% responden menyatakan sangat penting. Artinya 

mayoritas responden menyatakan bahwa dukugan terhadap partai 

politik tidaklah penting. Mereka menyatakan bahwa dukungan paling 

penting diberikan kepada individu tertentu yang maju dalam Pilkada, 

bukan kepada partai politik yang mengusungnya. Responden berharap 

dengan dukungan langsung kepada individu yang bersangkutan, akan 

muncul calon kepala daerah yang mempuni walaupun bukan berasal 

dari kader internal partai. 

                    Gambar 3.32 Dukungan terhadap PDIP 

                      

Menurut responden dalam penelitian ini, sikap memberikan 
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dibuktikan dengan 80 responden (40%) menyatakan dukungan tidak 

menguntungkan dan 23 responden (11,5%) menyatakan sangat tidak 

menguntungkan. Hanya sedikit responden yang menyatakan bahwa 

dukungan kepada PDIP menguntungkan, yaitu 59 orang (28,5%) 

menyatakan dukungan tersebut menguntungkan dan sisanya 38 orang 

(19%) merasa sangat diuntungkan atas dukungan kepada PDIP.  

Dukungan kepada PDIP di Kabupaten Kendal relatif tinggi. Hal ini 

sudah dibuktikan pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 

pada tahun 2014 lalu, di mana PDIP mampu meraih suara terbanyak. 

                      Gambar 3.33.  Rasa Bangga terhadap PDIP 

                         

Dari gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas 

responden (93 orang; 46,5%) merasa tidak bangga terhadap PDIP dan 

46 responden (23%) menyatakan mereka sangat tidak bangga. Sisanya, 

hanya 35 responden (17,5%) menyatakan mereka sangat bangga 

terhadap PDIP dan 26 ornag (13%) menyatakan bangga. Responden 

yang bangga terhadap PDIP karena mereka memang massa loyal dan 

mereka yang terpesona oleh Jokowi, sebagai salah satu manifestasi 

kader PDIP yang dianggap berpihak pada rakyat. Mereka yang merasa 

tidak bangga kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang cukup 

tinggi, yakni S1 hingga S3 dan atau profesi (dokter, notaris). Responden 

model kedua ini berpandangan bahwa tidak ada korelasi antara partai 

politik dengan kepentingan masyarakat, dan bahwa banyak partai 

politik yang menggunakan Pilkada hanya sebagai ajang untuk mencapai 

tujuan partai tanpa peduli kepentingan rakyat.  
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3.3.5. Persepsi terhadap Proses Pilkada  

Variabel Persepsi terhadap Proses Pilkada dianalisis melalui dua 

indikator, yaitu pengetahuan mengenai urgensi Pilkada,  kegiatan 

mencari tahu proses Pilkada, harapan menngenai proses Pilkada, dan 

evaluasi atas Pilkada sebelumnya.  Indikator-indikator ini diturunkan ke 

dalam enam pertanyaan. Adapun hasil penelitian akan dijabarkan dalam 

gambar berikut.  

                    Gambar 3.25 Pengetahuan akan Pilkada Kendal tahun 2015 

                       

Dalam penelitian ini, salah satu variabel yang diteliti adalah 

persepsi terhadap proses Pilkada. Salah satu indikator yang digunakan 

adalah pengetahuan akan Pilkada Kendal tahun 2015 dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 102 responden (51%) menyatakan bahwa mereka 

mengetahui pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015; 33 

orang (16,5%) menyatakan mereka sangat mengetahui; 45 orang 

(22,5%) menyatakan mereka tidak mengetahui dan sisanya sebanyak 20 

(105) orang menyatakan mereka sangat tidak mengetahui pelaksanaan 

Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015. Kesimpulannya mayoritas 

responden telah mengetahui bahwa akan dilaksanakan Pilkada 

Kabupaten Kendal pada tahun ini. Responden yang menyatakan bahwa 

mereka mengetahui adanya Pilkada Kendal tahun 2015 mendapatkan 

informasi dari kelompoknya serta baliho dan spanduk yang ada di 
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sepanjang wilayahnya. Sedangkan informasi dari media massa masih 

minim mengenai Pilkada Kendal tahun 2015 ini. 

                     Gambar 3.26 Sikap terhadap Pilkada 

                     

Kemudian penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana sikap 

responden terhadap Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015. Berikut data 

yang diperoleh : 82 responden menyatakan bahwa Pilkada sangat 

penting, 83 responden menyatakan bahwa Pilkada penting sedangkan 

responden yang lain beranggapan Pilkada tidak penting (30 responden) 

dan sangat tidak penting (5 responden). Dapat diambil kesimpulan 

bahwa mayoritas responden menganggap Pilkada adalah momen yang 

penting. 

 Menurut responden, Pilkada menjadi peristiwa politik yang 

penting karena akan menentukan nasib Kabupaten Kendal  lima tahun 

ke depan, misalnya ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jemabatan, 

pelabuhan. Selain itu pentingnya Pilkada adalah akan menentukan 

pembuat kebijakan pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan 

masyarakat. 
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                    Gambar 3.27 Proses Mencari Tahu Proses Pilkada 

                

Setelah mengetahui sikap responden terhadap Pilkada Kabupaten 

Kendal tahun 2015 ini, maka penelitian ini mencoba mendapatkan 

informasi bagaimana 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas responden tidak 

mencari tahu proses yaitu sebanyak 79 orang menyatakan tidak mencari 

tahu dan 27 orang menyatakan sangat tidak mencari tahu. Responden 

yang mencari tahu hanya 65 orang dan sangat mencari tahu sebanyak 

29 orang. Hal ini terjadi karena mereka mengganggap Pilkada 

Kabupaten Kendal tahun 2015 ini masih lama dilaksanakan dan 

menganggap akan ada pihak

melakukan sosia

adalah proses mencari informasi seputar Pilkada, meliputi waktu 

pelaksanaa, tata cara pelaksanaa, calon yang akan bertarung dan 

bagaimana cara masyarakat berpartisipasi.
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tahu dan 27 orang menyatakan sangat tidak mencari tahu. Responden 

ncari tahu hanya 65 orang dan sangat mencari tahu sebanyak 

29 orang. Hal ini terjadi karena mereka mengganggap Pilkada 

Kabupaten Kendal tahun 2015 ini masih lama dilaksanakan dan 

menganggap akan ada pihak-pihak yang berkepentingan yang akan 

melakukan sosialisasi. Proses mencari tahu yang dimaksud di sini 

adalah proses mencari informasi seputar Pilkada, meliputi waktu 
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bagaimana cara masyarakat berpartisipasi. 
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Gambar 3.27 Proses Mencari Tahu Proses Pilkada  
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Dari gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

mayoritas responden (102 orang, 51%) telah mengetahui cara 

menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada, 33 responden (16,5%) sangat 

mengetahui. Sisanya adalah 45 responden (22,5%) tidak mengetahui 

dan 20 responden (10%) menyatakan sangat tidak mengetahui.  Hal ini 

adalah dampak dari usia responden yang memang pernah mengikuti  

Pilkada sebelumnya. Banyak responden beranggapan bahwa jika nanti 

sudah mendekati waktu pemilihan maka sosialisasi akan semakin 

gencar, kalaupun tidak mendapatkan sosialisasi maka mereka akan 

bertanya ketika sampai di tempat pemungutan suara (TPS). 

Selanjutnya, sebanyak 73% responden menyatakan bahwa  

mereka merasa harus menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada karena 

hal itu akan menentukan siapa yang terpilih. Mereka juga menyadari 

bahwa jika hak suaranya tidak digunakan dapat disabotase oleh pihak-

pihak tertentu untuk memenangkan salah satu kandidat dalam Pilkada. 

walaupun tidak ada jaminan bahwa calon yang dipilihnya baik, tetapi 

responden menyatakan cukup puas jika sudah memberikan suaranya.  

Dalam proses Pilkada, sebanyak 61,5% responden menyatakan 

akan memilih kandidat terbaik menurutnya. Jika ada calon petahana 

yang mencalonkan diri maka mereka akan melakukan evaluasi terhadap 

kepemimpinan sebelumnya. 

 

3.3.6. Citra Kandidat 

Variabel citra kandidat dianalis dengan tiga indikator dengan dua puluh 

tujuh  pertanyaan. Variabel ini dianalisis dengan cukup banyak 

pertanyaan karena kadnidat yang bersangkutan, Widya Kandi Susanti, 

adalah petahana dalam Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015 sehingga 

citra dirinya sudah terbentuk di benak masyarakat. 
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Tabel 3.35 Kepemimpinan Widya Kandi 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Baik 56 28 

2 Baik 63 31.5 

3 Tidak Baik 75 37.5 

4 Sangat Tidak baik 6 3 

 Total 200 100  

Sebagai calon incumbent, variabel citra kandidat dapat dilihat 

dari indikator kepemimpinan Widya Kandi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa 

kepemimpinan Widya Kandi selama 5 tahun menjadi Bupati Kendal 

dinilai sangat baik oleh 56 responden (28%) dan dianggap baik oleh 

63 responden (31,5%). Responden yang menyatakan kepemimpinan 

Widya Kandi tidak baik sebanyak 75 responden (37,5%) dan dianggap 

sangat tidak baik oleh 6 responden (3%).  

Selanjutnya, menurut responden, faktor kepedulian sebagai 

seorang pemimpin sangatlah penting. Hal ini diketahui dari jawaban 

responden dengan rincian sebagai berikut : 78 responden (39%) 

menyatakan faktor kepedulian sangat penting, 103 responden (51,5%) 

menyatakan faktor kepedulian penting, 11 responden (5,5%) 

menyatakan tidak penting dan hanya 8 responden (4%) yang 

menyatakan faktor tersebut sangat tidak penting. Artinya mayoritas 

responden beranggapan faktor kepedulian adalah hal yang penting bagi 

seorang pemimpin.  

              Tabel 3.36  Kepedulian Sosok Widya Kandi  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 43 21.5 

2 Setuju 57 28.5 

3 Tidak Setuju 88 44 

4 Sangat Tidak Setuju 12 6 

 Total 200 100  

 

Sebagai seorang pemimpin, responden memberikan penilaian 

bahwa  Widya Kandi sangat peduli (21,5%) dan responden juga 

menganggap Widya Kandi adalah sosok yang peduli (28,5%). Ada pula 
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responden yang menjawab bahwa Widya Kandi bukan sosok yang 

peduli sebanyak 100 responden (50%). Artinya sebagian masyarakat 

menilai bahwa Widya Kandi adalah sosok yang peduli kepada rakyat, 

dan sebagian pula memiliki penilaian yang bertolak belakang. 

Kepedulian Widya Kandi ini dimulai ketika ia menjadi Ketua Gerakan 

Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Kendal. Widya Kandi 

yang bergelar dokter juga melakukan upaya peningkatan layanan 

kesehatan dengan perluasan RSUD dr.Soewondo Kendal. 

               Tabel 3.37  Faktor Kejujuran 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Penting 156 78 

2 Penting 44 22 

3 Tidak Penting 0 0 

4 Sangat Tidak Penting 0 0 

 Total 200 100  

Bagi semua responden, faktor kejujuran adalah hal mutlak yang 

harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terbukti sebanyak 156 

responden (78%) menyatakan bahwa faktor kejujuran sangat penting 

dan sisanya 44 responden (22%) menyatakan hal tersebut adalah 

penting. Tidak ada responden yang menganggap kejujuran bukan faktor 

yang penting sebagai seorang pemimpin. 

Kemudian, penilaian masyarakat atas kejujuran Widya Kandi 

masih diragukan oelh masyarakatm karena 54% responden menyatakan 

bahwa Widya Kandi tidak jujur dan bahkan sangat tidak jujur. Hal ini 

memiliki selisih sedikit dengan responden yang menganggap Widya 

Kandi adalah sosok yang jujur. Walaupun selisih hanya sedikit, hal ini 

mengindikasikan kepercayaan masyarakat masih kurang. 

                Tabel 3.35 Gelar Akademik bagi Seorang Pemimpin  

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Penting 39 19.5 

2 Penting 87 43.5 

3 Tidak Penting 68 34 

4 Sangat Tidak Penting 6 3 

 Total 200 100  
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Secara garis besar responden menilai bahwa gelar akademik 

adalah faktor yang sangat penting (19,5%) dan faktor yang penting 

(43,5%). Walaupun ada pula responden yang menyatakan bahwa gelar 

akademik bukanlah sesuatu yang krusial (37%). Gelar akademik 

seorang pemimpin dianggap mampu meningkatkan kepercayaan 

bahwa si pemimpin akan mampu membawa masyarakat menjadi lebih 

baik. Gelar akademik tertentu dianggap menjadi pembeda antara 

pemimpin dengan rakyatnya. 

Perlu diakui bahwa Widya Kandi adalah sosok yang cerdas. Ia 

adalah seorang dokter, bergekar Magister Manajemen dan kini sedang 

menyelesaikan program doktoral di Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Tentu saja hal ini juga banyak diketahui oleh masyarakat 

Kendal. Menurut hasil penelitian, diketahui bahwa 55 responden 

(27,55) menjawab bahwa Widya Kandi sangat cerdas dan 68 

responden (34%) menyatakan Widya Kandi cerdas. Sisanya sebanyak 

38,5% menyatakan hal sebaliknya. 

                         Tabel 3.38  Faktor Kesopanan bagi Seorang Pemimpin 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Penting 78 39 

2 Penting 91 40.5 

3 Tidak Penting 30 15 

4 Sangat Tidak Penting 1 0.5 

 Total 200 100  

  Sebagai seorang pemimpin, faktor kesopanan juga sangat 

diperhatikan oleh masyarakat. Kesopanan seorang pemimpin dapat 

dilihat dari caranya berbicara, berpakaian, dan bertingkah laku. Dalam 

penelitian ini mayoritas responden yaitu sebanyak 169 orang (79,5%) 

menyatakan bahwa kesopanan adalah hal yang sangat penting. 

Responden penelitian ini menyatakan bahwa Widya Kandi 

dianggap cukup sopan sebagai seorang pemimpin. Terbukti, 63 

responden (31,5%) menyatakan ia adalah sosok yang sangat sopan dan 

79 responden (39,5%) menyatakan Widya Kandi adalah sosok  sopan.  
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Sisanya, sebanyak 36 responden (18%) menyatakan ia tidak  sopan dan 

22 responden (11%) menyatakan Widya Kandi sangat tidak sopan. 

                      Tabel 3.39 Pemimpin tidak harus laki-laki 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 88 44 

2 Setuju 56 28 

3 Tidak Setuju 12 6 

4 Sangat Tidak Setuju 44 22 

 Total 200 100  

 

               Tabel 3.40  Perempuan bisa menjadi seorang pemimpin 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 92 46 

2 Setuju 68 34 

3 Tidak Setuju 32 16 

4 Sangat Tidak Setuju 8 4 

 Total 200 100  

Dari kedua tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

masyarakat Kendal (yang diwakili oleh para responden dalam 

penelitian ini) memiliki pemikiran yang terbuka. Mayoritas responden 

menyatakan bahwa pemimpin tidak harus laki-laki, sehingga 

perempuan pun dapat menjadi pemimpin sepanjang ia memiliki 

kapasitas dan kapabilitas seorang pemimpin. Masyarakat Kendal sendiri 

sudah terbiasa dipimpin oleh seorang perempuan. Sebelum Widya 

Kandi menjadi Bupati Kendal tahun 2010-2015, Bupati Kendal 

sebelumnya juga perempuan, Siti Nurmakesi. Banyak responden yang 

menyatakan bahwa mereka telah mengetahui sepak terjang Widya 

Kandi sebelum menjadi Bupati, yaitu menjadi Ketua Komisi A DPRD 

Kabupaten Kendal, Ketua PKK Kabupaten Kendal, Ketua GNOTA 

Kabupaten Kendal dan beberapa kepengurusan lainnya. 

              Tabel 3.41 Perempuan yang menjadi seorag pemimpin harus berjilbab 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 77 38.5 

2 Setuju 63 31.5 

3 Tidak Setuju 46 23 

4 Sangat Tidak Setuju 14 7 

 Total 200 100  
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Walaupun persoalan jilbab adalah ranah pribadi seseorang, hal ini 

menjadi faktor penting dalam Pilkada sehingga indikator ini digunakan 

untuk mengetahui citra seorang Widya Kandi di mata masyarakat. 

Hasilnya, sebanyak 77 responden (38,5%) menyatakan sangat setuju jika 

perempuan menjadi seorang pemimpin ia harus mengenakan jilbab. 

Pernyataan ini diperkuat oleh 63 responden (31,5%) yang juga 

menyatakan persetujuan akan hal tersebut. Selanjutnya ada 60 responden 

(30%) yang menyatakan bahwa mengenakan jilbab bukanlah suatu 

keharusan. Arti mengenakan jilbab sendiri bisa bermakna ganda, artinya 

pemimpin wanita harus Islam (sehingga ada kemungkinan kewajiban atas 

dirinya untuk mengenakan jilbab) atau kalaupun ia tidak Islam maka ia 

harus berjilbab. 

            Tabel 3.42 Faktor Pengalaman bagi Seorang Pemimpin 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Penting 63 31.5 

2 Penting 79 39.5 

3 Tidak Penting 41 20.5 

4 Sangat Tidak Penting 17 8.5 

 Total 200 100  

 

Dalam penelitian ini mayoritas responden menyatakan bahwa 

pengalaman adalah faktor yang penting bagi seorang pemimpin. 

Sebanyak 71% responden menyatakan bahwa faktor pengalaman 

adalah hal yang penting, dan sisanya hanya 29%  responden yang 

berpendapat hal tersebut bukanlah sesuatu yang penting. 

Selanjutnya, responden menyatakan bahwa Widya Kandi adalah 

sosok yang berpengalaman  (77% responden). Hal ini memang benar 

karena ia telah adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, dan 

sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Komis A DPRD 

Kabupaten Kendal. Di masa Hendy Boedoro menjabat, Widya Kandi 

juga menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabpuaten Kendal. Kini ia 

masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Ngesti Husada yang 

membawahi beberapa sekolah dan akademi kebidanan di Kendal. 
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Untuk masalah penampilan fisik., responden dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa responden terbagi menjadi dua kelompok yang 

sama kuat, yakni kelompok yang menyatakan bahwa penampilan fisik 

bukanlah sesuatu yang penting sebanyak 50,5%, sedikit lebih banyak 

daripada kelompok responden yang menyatakan bahwa penampilan 

fisik adalah hal yang penting, yakni sebanyak 49,5%. 

                  Tabel 3.43 Faktor Kesehatan  bagi Seorang Pemimpin 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Penting 78 39 

2 Penting 90 45 

3 Tidak Penting 30 15 

4 Sangat Tidak Penting 2 1 

 Total 200 100  

Untuk faktor kesehatan, hampir semua responden (168 orang 

atau 84%) menyatakan bahwa kesehatan adalah faktor yang penting 

bagi seorang pemimpin, sedangkan sisanya (32 responden atau 16%) 

menyatakan hal sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa menurut 

masyarakat faktor kesehatan penting karena akan menunjang kinerja 

yang bersangkutan. Jika pemimpin sehat maka ia dapat bekerja secara 

optimal. 

Hampir semua responden (182 orang atau 91%) menyatakan 

bahwa Widya Kandi adalah sosok yang sehat. Hanya sebagian kecil (18 

orang atau 9%) yang menyatakan hal sebaliknya. Hal ini menjadi logis 

karena Widya Kandi jarang terlihat sakit, terlebih ia adalah seorang 

dokter yang tahu betul pentingnya menjaga kesehatan. 

               Tabel 3.44 Faktor Keutuhan Keluarga  bagi Seorang Pemimpin 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Penting 76 38 

2 Penting 88 44 

3 Tidak Penting 29 14.5 

4 Sangat Tidak Penting 7 3.5 

 Total 200 100  

Indikator ini menarik untuk diteliti karena Widya Kandi tidak 

memliki keluarga yang utuh. Ia telah bercerai dari suaminya sejak 2013. 

Mengacu pada jawaban mayoritas responden, yakni sebanyak 82% 
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menyatakan bahwa keutuhan keluarga adalah hal yang penting, maka 

indikator ini harus dipertimbangakan dalam membangun citra Widya 

Kandi. Masyarakat menilai jika seorang pemimpin tidak mampu 

menjaga keluarganya bagaimana ia akan menjaga rakyatnya. 

Masyarakat menilai bahwa dukungan keluarga adalah faktor yang 

penting bagi seorang pemimpin. Sebanyak 106 responden (52%) 

menyatakan dukungan keluarga adalah hal yang sangat penting, 80 

responden (40%) menyatakan hal tersebut penting, dan sisanya hanya 

14 responden (7%) menyatakan dukungan keluarga tidak penting.  

  Tabel 3.45  Kebijakan  Widya Kandi berpihak pada Rakyat 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 49 24.5 

2 Setuju 56 28 

3 Tidak Setuju 70 35 

4 Sangat Tidak Setuju 25 12.5 

 Total 200 100  

Salah satu penilaian atas kinerja Widya Kandi ada pada 

kebijakan-kebijakannya. Kebijakan yang populis meningkatkan citra 

positif kandidat. Salah satunya indikatornya adalah penilaian 

masyarakat atas kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian diketahui 49 

responden (24,5%) menyatakan bahwa kebijakan Widya Kandi sangat 

berpihak kepada rakyat, 56 responden (28%) menyatakan kebijakan 

tersebut berpihak kepada rakyat. Selanjutnya 70 responden (35%) 

menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat dan 

25 responden (12,5%) menyatakan kebijakan tersebut sangat tidak 

berpihak kepada rakyat. Kesimpulannya penilaian masyarakat atas 

keberpihakan kebijakan Widya Kandi relatif seimbang antara 

penilaian positif dan negatif.  

Mayoritas responden menyatakan bahwa kebijakan Widya Kandi 

dapat diterima oleh masyarakat, dengan bukti bahwa 56 responden 

(28%) menyatakan sangat setuju dan 79 responden (39,5%) 

menyatakan persetujuan atas pernyataan ‘Kebijakan Widya Kandi 
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dapat diterima masyarakat”. Sisanya, sebanyak 65 responden 

(akumulatif) menyatakan ketidaksetujuannya atas pernyataan tersebut. 

                    Tabel 3.46 Kebijakan Widya Kandi menguntungkan masyarakat 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 68 34 

2 Setuju 83 41.5 

3 Tidak Setuju 20 10 

4 Sangat Tidak Setuju 29 14.5 

 Total 200 100  

Indikator ini bernilai positif bagi Widya Kandi, karena mayoritas 

responden yakni 68 orang menyatakan sangat setuju dan 83 orang 

menyatakan setuju atas pernyataan “Kebijakan Widya Kandi 

menguntungkan masyarakat”. Hanya 20 responden yang menyatakan 

tidak setuju dan 29 responden yang menyatakan sangat tidak setuju 

atas pernyataan ini.  

Dalam penelitian  ini jumlah responden yang relatif setuju 

seimbang dengan responden yang relatif tidak setuju atas pernyataan 

“Kebijakan Widya Kandi selama menjabat”. Artinya separuh 

responden menyetujui kebijakan-kebijakan yang dibuat Widya Kandi 

dan separuhnya lagi tidak.  

Responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka 

sangat mendukung kebijakan Widya Kandi (66 responden), 

mendukung kebijakan (70 responden), tidak mendukung (63 

responden), dan sangat tidak mendukung sebanyak 1 responden. 

Kesimpulannya mayoritas responden menyatakan dukungan atas 

kebijakan Widya Kandi selama menjabat. 

               Tabel 3.47  Kepuasan  atas Kebijakan Widya selama Menjabat 

No Tanggapan Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Puas 34 17 

2 Puas 67 33.5 

3 Tidak Puas 54 27 

4 Sangat Tidak Puas 45 22.5 

 Total 200 100  
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Salah satu indikator citra kandidat adalah kepuasan terhadap 

sosok Widya Kandi Susanti. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 34 

responden (17%) menyatakan sangat puas atas kebijakan Widya Kandi 

selama menjabat, 67 responden (33,5%) menyatakan puas, 54 

responden (27%) menyatakan tidak puas dan 45 responden (22,5%) 

menyatakan sangat tidak puas. Kesimpulannya, responden yang 

menyatakan kepuasan berbanding lurus dengan responden yang 

menyatakan ketidakpuasannya. 

 

3.3.7. Elektabilitas 

  Variabel elektabilitas dalam penelitian ini dianalisis dengan tiga indikator 

yang dijabarkan melalui enam pertanyaan. Berikut adalah hasil dari 

penelitian tersebut. 

               Gambar 3.29 Pendapat Responden terhadap Pemimpin Perempuan 

               

Responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa 41% setuju 

jika perempuan menjadi pemimpin, 22% sangat setuju, 28% tidak setuju, 

dan 9% sangat tidak setuju perempuan menjadi pemimpin. Artinya 

mayoritas responden tidak keberatan jika seorang perempuan menjadi 

pemimpin.  Responden pada penelitian ini cenderung bersikap moderat 

dan terbuka.  Mereka percaya bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepemimpinan seseorang. Bagi responden hal 

terpenting dari kandidat terpilih dalam Pilkada adalah kemampuannya 

untuk membuat Kabupaten Kendal lebih baik, sehingga terbuka peluang 
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bagi Widya Kandi untuk dapat terpilih kembali menjadi Bupati Kendal 

periode 2015-2020. 

                   Gambar 3.30 Tanggapan Responden mengenai Widya Kandi                                         

 

Gambar di atas menujukkan bahwa 61 (30.5%)  responden 

menyatakan sangat menyukai Widya Kandi, 83 persen (41.5%) menyukai 

Widya Kandi,  43 responden (21,5%)  menyatakan tidak menyukai dan 

sisanya sebanyak 23 responden menyatakan mereka sangat tidak 

menyukai Widya Kandi. Kesimpulannya, mayoritas responden menyukai 

Widya Kandi. Beberapa responden menyatakan bahwa Widya Kandi 

cukup sumanak dan sering melaksanakan kegiatan hiburan, misalnya 

panggung dangdut maupun pengajian secara gratis. Bagi masyarakat 

gelaran macam ini adalah  salah satu bentuk penggunaan APBD untuk 

kepentingan rakyat. Responden yang menyatakan tidak menyukai 

maupun sangat tidak menyukai Widya Kandi memiliki beberapa alasan, 

antara lain kebijakannya selama menjabat agak kontroversial seperti 

penggantian semboyan Kabupaten Kendal, penggantian logo Kabupaten 

Kendal, pembangunan  rumah dinas baru. Hal ini diperkuat beberapa 

fakta negatif, seperti perceraian dan rumor mengenai perselingkuhan 

Widya Kandi dengan mantan Kapolres Kendal. 
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            Gambar 3.31  Pendapat Responden jika Widya Kandi  

Mencalonkan Diri  

              

Dalam penelitian ini mayoritas responden setuju jika Widya 

Kandi mencalonkan diri sebagai Bupati Kendal kembali yaitu terdiri dari 

31% responden menyatakan sangat setuju dan 38% menyatakan setuju 

mengenai hal tersebut. Sisanya, terbagi menjadi responden yang tidak 

setuju mengenai pencalonan kembali sebanyak 20% dan responden yang 

sangat tidak setuju sebanyak 11%. 

Salah satu indikator dari variabel elektabilitas calon adalah 

adanya persetujuan dukungan kepada calon. Dalam penelitian ini diketahui 

bahwa responden yang menyatakan persetujuan hampir sebanding dengan 

responden yang tidak setuju. Sebanyak 42 responden (21%)  menyatakan 

sangat setuju, 56 responden (28%) menyatakan setuju, 70 responden 

(35%) menyatakan tidak setuju  dan sisanya sebanyak 32 responden (16%) 

menyatakan sangat tidak setuju. Jumlah responden yang menyatakan tidak 

setuju sedikit lebih banyak yaitu sebanyak 102 orang (51%) dan responden 

yang menyatakan persetujuan sebanyak 98 orang (49%).  

 

 

 

 

 

Sangat 

Setuju

31%

Setuju

38%

Tidak Setuju

20%

Sangat Tidak 

Setuju

11%

Jika Widya Kandi Mencalonkan Diri sebagai Bupati 

Kendal   lagi



180 
 

180 

 

             Gambar 3.32  Kemungkinan Dukungan kepada Widya Kandi  

                  

Responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka 

sangat setuju jika Widya Kandi maju lagi sebagai calon Bupati pada 

Pilkada Kendal tahun 2015 ini. Sebanyak 58 responden (29%) menyatakan 

bahwa mereka sangat setuju untuk memberikan dukungan kepada Widya 

Kandi, 79 responden (39,5%) menyatakan mereka sanagta setuju. 

Selanjutnya ada 51 responden (25,5%) yang menyatakan tidak setuju serta 

12 responden (6%) yang menyatakan sangat tidak setuju jika Widya Kandi 

maju lagi dalam Pilkada Kendal tahun 2015 ini. 

Selanjutnya, mayoritas responden mau mengajak orang lain untuk 

memberikan dukungan (memilih) Widya Kandi dalam Pilkada Kendal 

tahun 2015. Sebanyak 24% responden menyatakan mereka sangat setuju, 

31% responden menyatakan  mereka setuju,  29% responden menyatakan 

mereka tidak setuju serta 16% responden menyatakan mereka sangat tidak 

setuju untuk mengajak orang lain memilih Widya Kandi dalam Pilkada 

Kendal tahun 2015. 

 

3.4. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi harus dilakukan uji asumsi klasik. 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui kekuatan pengaruh antara dua 

variabel atau lebih dan  menunjukkan arah hubungan antara variabel 

dependent (variabel terikat) dengan variabel independent (variabel bebas). 

Variabel dependent diasumsikan random (stokastik), yang berrati 
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mempunyai distribusi probabilistik. Variabel independent diasumsikan 

memiliki nilai tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Teknik 

estimasi  variabel dependent yang melandasi analisis regresi disebut 

Ordinary Least Squares (pangkat kuadrat terkecil biasa). Inti metode OLS 

adalah memperkirakan garis regresi dengan cara meminimalisir jumlah 

dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Menurut 

Gujarati, asumsi utama yang melandasi model linier klasik dengan 

menggunakan OLS adalah : 

a) Metode regresi liniar dalam parametrer seperti dalam persamaan 

berikut ini Yi = b1 + b2 Xi + ui 

b) Nilai X diasumsikan non-stokastik, artinya nilai X dianggap tetap 

dalam sampel berulang. 

c) Nilai rata-rata kesalahan adalah nol, atau E(ui/Xi) = 0 

d) Homoskedastitas, artinya variance kesalahan sama untuk setiap 

periode (homo = sama, skedastitas = sebaran) dan dinyatakan dalam 

bentuk matematis Var (ui/ Xi) = σ
2
 

e) Tidak ada autokorelasi antarkesalahan (antara ui dan uj tidaj ada 

korelasi) atau secara matematis Cov (ui, uj/ Xi, Xj) = 0 

f) Antara ui dan Xi saling bebas, sehingga Cov (ui/Xi) = 0 

g) Jumlah observasi (n) harus lebih besar daripada jumlah parameter 

yang diestimasi (jumlah variabel bebas  yang diteliti) 

h) Adanya variabilitas dalam nilai X, artinya nilai X harus berbeda. 

i) Model regresi telah dispesifikasi secara benar. Dengan kata lain 

tidak ada bias/ kesalahan spesifikasi dalam model yang dipakai 

dalam analisis empirik 

j) Tidak ada multikolinearitas sempurna antarvariabel bebas. 

Terdapat beberapa syarat untuk melakukan analisis regresi yaitu  (1) 

semua variabel terdistribusi normal , (2) Kedua variabel memiliki data 

rasio atau interval dan (3) Variabel saling memiliki hubungan (Sufren, 

2014 :91). 
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Selanjutnya adalah  melakukan uji asumsi klasik untuk melihat 

ketentuan di atas (Ghozali, 2011 :96). Setelah melakukan uji asumsi 

klasik, kemudian melakukan uji Goodness of fit suatu model, yaitu uji 

ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dilihat 

dari nilai Goodness of fit-nya.  Secara statistik hal ini dapat dilihat dari 

nilai koefisien determinasi, nilai statitik F dan nilai statistik t. Perhitungan 

statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam 

daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak) dan disebut tidak signifikan jika 

nilai uji statistiknya berada di dalam daerah dimana Ho diterima 

(Ghozali,2011 :97) 

 

3.4.1   Multikolonieritas 

Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linier antara variabel bebas 

dalam suatu model regresi linier berganda (Gujarati, 2003). Hubungan 

linier antara variabel bebas dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier 

yang sempurna (perfect) dan hubungan linier yang kurang sempurna 

(imperfect). Adapun dampak adanya multikolinieritas dalam model regresi 

linier berganda adalah  

1.  Penaksir OLS masih bersifat BLUE, tetapi mempunyai variansi dan 

kovariansi yang yang besar sehingga sulit mendapatkan taksiran 

(estimasi) yang tepat.  

2. Akibat penaksir OLS mempunyai variansi dan kovariansi yang yang 

besar, menyebabkan interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan 

nilai hitung statistik uji t akan kecil, sehingga membuat variabel bebas 

secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas. 

 3.  Walaupun secara individu variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel tidak bebas melalui uji t, tetapi nilai koefisien determinasi 

(R2) masih bisa relatif tinggi (Gujarati, 2003 ; 86):  
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3.4.2   Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antarvaraibel bebas (independent). Model yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Jika 

variabel bebasnya saling berkorelasi makan variabel-variabel tersebut 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antarsesama variabel independen sama dengan nol. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah 

sebagi berikut : 

a) Menganalisis matrix korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (di atas 0.90), 

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak 

adanya korelasi yang tinggi antarvariabel independen tidak berarti 

bebas multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena 

adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. 

b) Selanjutnya untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model 

regresi linier berganda dapat digunakan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) dan tolerance (TOL). Kedua ukuran ini  menunjukkan 

setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh varaibel 

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

independen menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel 

independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah jika nilai Tolerance ≤ 0.10 dan atau nilai VIF 

≥ 10.  

Berikut adalah hasil uji multikolonieritas 
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            Tabel 3.48 

                 Hasil Uji Multikolonieritas X1, X2, X3, X4, X5, X6 terhadap Y  

                  berdasarkan Matrix Korelasi 
                                                      Coefficient Correlationsa 

Model X6 X1 X3 X4 X5 X2 

1 Correlations X6 1.000 -.024 -.029 -.040 -.257 -.222 

X1 -.024 1.000 .014 -.101 .040 -.139 

X3 -.029 .014 1.000 -.064 .189 -.414 

X4 -.040 -.101 -.064 1.000 -.031 -.048 

X5 -.257 .040 .018 9 -.031 1.000 .105 

X2 -.222 -.139 -.414 -.048 .105 1.000 

Covariances X6 .000 -2.134E-5 -1.633E-5 -3.174E-5 .000 .000 

X1 -2.134E-5 .002 1.865E-5 .000 .000 .000 

X3 -1.633E-5 1.865E-5 .001 -7.714E-5 .000 -.001 

X4 -3.174E-5 .000 -7.714E-5 .002 .000 .000 

X5 .000 .000 .000 .000 .008 .001 

X2 .000 .000 -.001 .000 .001 .005 

a. Dependent Variable: Y 

 

Tabel 3.49 

                        Hasil Uji Multikolonieritas X1, X2, X3, X4, X5, X6  terhadap Y 

                       berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

Model 

Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

X1 .958 1.044 Bebas Multikolonieritas 

X2 .727 1.376 Bebas Multikolonieritas 

X3 .757 1.321 Bebas Multikolonieritas 

X4 .971 1.030 Bebas Multikolonieritas 

X5 .878 1.139 Bebas Multikolonieritas 

X6 .883 1.133 Bebas Multikolonieritas 

 Dari tabel korelasi dapat dilihat bahwa besaran hasil korelasi 

antaravariabel independen hanya variabel X3 dengan X5 yang memiliki 

korelasi cukup tinggi , yaitu variabel interaksi dengan kelompok referensi 

dengan variabel citra kandidat sebesar 0.189 atau 18,9 %. Akan tetapi 

karena kondisi tersebut masih jauh dari angka 95% maka dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2011 : 108). 

   Hasil perhitungan Tolerance  menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai di atas 0.10  sehingga tidak ada korelasi 

antarvariabel independen di atas angka 95%. Hasil penghitungan nilai 
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Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni 

tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antarvariabel 

independen dalam model regresi (Ghozali, 2011 : 108). 

Tabel 3.50 

Hasil Uji Multikolonieritas X3, X4, X5, X6 , Y terhadap X2 

 berdasarkan Matrix Korelasi 

 
Coefficient Correlationsa 

Model Y X5 X4 X6 X3 

1 Correlations Y 1.000 .011 -.106 -.100 -.035 

X5 .011 1.000 -.043 -.220 .135 

X4 -.106 -.043 1.000 -.038 -.099 

X6 -.100 -.220 .038 1.000 -.129 

X3 -.035 .135 -.099 -.129 1.000 

Covariances Y .005 6.465E-5 .000 .000 -6.447E-5 

X5 6.465E-5 .007 .000 .000 .001 

X4 .000 .000 .002 -2.931E-5 .000 

X6 .000 .000 -2.931E-5 .000 -6.392E-5 

X3 -6.447E-5 .001 .000 -6.392E-5 .001 

a. Dependent Variable: X2 

 

Tabel 3.51 

Hasil Uji Multikolonieritas X3, X4, X5, X6 , Y terhadap X2  

berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

Model 

Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

X3 .927 1.079 Bebas Multikolonieritas 

X4 .973 1.028 Bebas Multikolonieritas 

X5 .907 1.102 Bebas Multikolonieritas 

X6 .931 1.074 Bebas Multikolonieritas 

Y .974 1.026 Bebas Multikolonieritas 

a. Dependent Variable: X2 

  

   Dari tabel korelasi dapat dilihat bahwa besaran hasil korelasi 

antaravariabel independen hanya variabel X3 dengan X5 yang memiliki 

korelasi cukup tinggi , yaitu variabel interaksi dengan kelompok referensi 

dengan variabel citra kandidat sebesar 0.135 atau 13.5 %. Akan tetapi 

karena kondisi tersebut masih jauh dari angka 95% maka dapat dikatakan 
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tidak terjadi multikolonieritas yang sserius (Ghozali, 2011 : 108). Hasil 

perhitungan Tolerance  menunjukkan bahwa semua variabel independen 

memiliki nilai di atas 0.10  sehingga tidak ada korelasi antarvariabel 

independen di atas angka 95%. Hasil penghitungan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni tidak ada satupun 

variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antarvariabel independen dalam 

model regresi (Ghozali, 2011 : 108). 

               Tabel 3.52 

Hasil Uji Multikolonieritas X2, X4, X5, X6 , Y terhadap X3     

berdasarkan Matrix Korelasi 
Coefficient Correlations

a
 

Model Y X5 X4 X6 

1 Correlations Y 1.000 .020 -.110 -.105 

X5 .020 1.000 -.021 -.196 

X4 -.110 -.021 1.000 -.051 

X6 -.105 -.196 -.051 1.000 

Covariances Y .036 .001 -.002 -.001 

X5 .001 .053 -.001 -.002 

X4 -.002 -.001 .012 .000 

X6 -.001 -.002 .000 .003 

a. Dependent Variable: X3 

 

Tabel 3.53 

                     Hasil Uji Multikolonieritas X2, X4, X5, X6 , Y terhadap X3 

             berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

Model 

Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

X4 .983 1.017 Bebas Multikolonieritas 

X5 .960 1.041 Bebas Multikolonieritas 

X6 .947 1.056 Bebas Multikolonieritas 

Y .976 1.025 Bebas Multikolonieritas 

    

   Dari tabel korelasi dapat dilihat bahwa besaran hasil korelasi 

antaravariabel independen hanya variabel X5 dengan Y yang memiliki 

korelasi cukup tinggi , yaitu variabel citra kandidat dengan variabel 

elektabilitas kandidat yaitu sebesar 0. 020 atau 2 %. Akan tetapi karena 
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kondisi tersebut masih jauh dari angka 95% maka dapat dikatakan tidak 

terjadi multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2011 : 108). 

   Hasil perhitungan Tolerance  menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai di atas 0.10  sehingga tidak ada korelasi 

antarvariabel independen di atas angka 95%. Hasil penghitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni 

tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antarvariabel 

independen dalam model regresi (Ghozali, 2011 : 108). 

Tabel 3.54 

Hasil Uji Multikolonieritas X2, X3, X5, X6 , Y terhadap X4  

berdasarkan Matrix Korelasi 
Coefficient Correlations

a
 

Model X3 Y X6 X5 X2 

1 Correlations X3 1.000 -.088 -.009 .170 -.443 

Y -.088 1.000 -.126 .015 .105 

X6 -.009 -.126 1.000 -.235 -.242 

X5 .170 .015 -.235 1.000 .083 

X2 -.443 .105 -.242 .083 1.000 

Covariances X3 .003 -.001 -1.500E-5 .001 -.003 

Y -.001 .015 -.001 .000 .002 

X6 -1.500E-5 -.001 .001 -.001 -.001 

X5 .001 .000 -.001 .023 .002 

X2 -.003 .002 -.001 .002 .016 

a. Dependent Variable: X4 

 

Tbel 4.55 

               Hasil Uji Multikolonieritas X2, X3, X5, X6 , Y terhadap X4 
               berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

 

Model 

Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

X5 .903 1.108 Bebas Multikolonieritas 

X6 .877 1.140 Bebas Multikolonieritas 

Y .975 1.026 Bebas Multikolonieritas 

X2 .730 1.369 Bebas Multikolonieritas 

X3 .752 1.330 Bebas Multikolonieritas 

 

   Dari tabel korelasi dapat dilihat bahwa besaran hasil korelasi 

antaravariabel independen hanya variabel X3  dengan X5  yang memiliki 
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korelasi cukup tinggi , yaitu variabel interaksi dengan kelompok referensi  

yaitu sebsar 0.170 atau 17% dan variabel X2 dengan variabel Y yaitu 

variabel terpaan berita di media sosial dengan variabel elektabilitas 

kandidat yaitu sebesar 0. 105 atau 10.5%. Akan tetapi karena kondisi 

tersebut masih jauh dari angka 95% maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2011 : 108). 

   Hasil perhitungan Tolerance  menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai di atas 0.10  sehingga tidak ada korelasi 

antarvariabel independen di atas angka 95%. Hasil penghitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni 

tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antarvariabel 

independen dalam model regresi (Ghozali, 2011 : 108). 

Tabel 3.56 

Hasil Uji Multikolonieritas X2, X3, X5, X4 , Y terhadap X5  

berdasarkan Matrix Korelasi 

 
Coefficient Correlations

a
 

Model Y X2 X4 X1 X6 X3 

1 Correlations Y 1.000 .098 -.125 .112 -.124 -.086 

X2 .098 1.000 -.065 -.111 -.223 -.457 

X4 -.125 -.065 1.000 -.113 -.026 -.044 

X1 .112 -.111 -.113 1.000 -.027 -.008 

X6 -.124 -.223 -.026 -.027 1.000 .034 

X3 -.086 -.457 -.044 -.008 .034 1.000 

Covariances Y .003 .000 .000 .000 .000 .000 

X2 .000 .004 .000 .000 .000 -.001 

X4 .000 .000 .001 .000 -1.399E-5 -3.543E-5 

X1 .000 .000 .000 .001 -1.538E-5 -6.999E-6 

X6 .000 .000 -1.399E-5 -1.538E-5 .000 1.273E-5 

X3 .000 -.001 -3.543E-5 -6.999E-6 1.273E-5 .001 

a. Dependent Variable: X5 
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      Tabel 3.57 

               Hasil Uji Multikolonieritas X2, X3, X4, X6 , Y terhadap X5 
                berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

 

Model 

Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

X1 .953 1.049 Bebas Multikolonieritas 

X2 .722 1.385 Bebas Multikolonieritas 

X3 .773 1.294 Bebas Multikolonieritas 

X4 .957 1.045 Bebas Multikolonieritas 

X6 .927 1.079 Bebas Multikolonieritas 

Y .950 1.052 Bebas Multikolonieritas 

   Dari tabel korelasi dapat dilihat bahwa besaran hasil korelasi 

antaravariabel independen hanya variabel X1 dengan Y  yang memiliki 

korelasi cukup tinggi , yaitu variabel intensitas mengakses media massa 

dengan variabel elektabilitas kandidat  yaitu sebsar  0.112 atau 11,2%. 

Akan tetapi karena kondisi tersebut masih jauh dari angka 95% maka 

dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2011 : 

108). 

   Hasil perhitungan Tolerance  menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai di atas 0.10  sehingga tidak ada korelasi 

antarvariabel independen di atas angka 95%. Hasil penghitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni 

tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antarvariabel 

independen dalam model regresi (Ghozali, 2011 : 108). 
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Tabel 3.58 

Hasil Uji Multikolonieritas X2, X3, X4, X5, Y terhadap X6 
 berdasarkan Matrix Korelasi 

 
Coefficient Correlations

a
 

Model Y X5 X1 X4 X2 X3 

1 Correlations Y 1.000 -.005 .110 -.128 .072 -.082 

X5 -.005 1.000 .035 -.059 .028 .175 

X1 .110 .035 1.000 -.116 -.119 -.001 

X4 -.128 -.059 -.116 1.000 -.075 -.052 

X2 .072 .028 -.119 -.075 1.000 -.449 

X3 -.082 .175 -.001 -.052 -.449 1.000 

Covariances Y .066 .000 .005 -.005 .005 -.002 

X5 .000 .098 .002 -.003 .002 .006 

X1 .005 .002 .027 -.003 -.005 -1.516E-5 

X4 -.005 -.003 -.003 .023 -.003 -.001 

X2 .005 .002 -.005 -.003 .067 -.013 

X3 -.002 .006 -1.516E-5 -.001 -.013 .012 

a. Dependent Variable: X6 

Tabel 3.59 

Hasil Uji Multikolonieritas X2, X3, X4, X6 , Y terhadap X6  

berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) 

 

Model 

Collinearity Statistics Keterangan  

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

X1 .953 1.050 Bebas Multikolonieritas 

X2 .759 1.318 Bebas Multikolonieritas 

X3 .750 1.333 Bebas Multikolonieritas 

X4 .954 1.048 Bebas Multikolonieritas 

X5 .951 1.051 Bebas Multikolonieritas 

Y .965 1.036 Bebas Multikolonieritas 

   Dari tabel korelasi dapat dilihat bahwa besaran hasil korelasi 

antaravariabel independen hanya variabel X3 dengan X5 yang memiliki 

korelasi cukup tinggi , yaitu variabel interaksi dengan kelompok referensi 

dengan variabel citra kandidat sebesar 0.175 atau 17.5 %Akan tetapi 

karena kondisi tersebut masih jauh dari angka 95% maka dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolonieritas yang serius (Ghozali, 2011 : 108). 

   Hasil perhitungan Tolerance  menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai di atas 0.10  sehingga tidak ada korelasi 

antarvariabel independen di atas angka 95%. Hasil penghitungan nilai 
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Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, yakni 

tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas antarvariabel 

independen dalam model regresi (Ghozali, 2011 : 108). 

 

3.4.3. Autokorelasi  

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variable error dengan 

variable error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time 

series dan dapat juga terjadi pada data cross section tetapi jarang 

(Widarjono, 2007).  

Adapun dampak dari adanya autokorelasi dalam model regresi 

adalah sama dengan dampak dari heteroskedastisitas yang telah diuraikan 

di atas, yaitu walaupun estimator OLS masih linier dan tidak bias, tetapi 

tidak lagi mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan 

perhitungan standard error metode OLS tidak bisa dipercaya 

kebenarannya. Selain itu interval estimasi maupun pengujian hipotesis 

yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak bisa lagi dipercaya untuk 

evaluasi hasil regresi. Akibat dari dampak adanya autokorelasi dalam 

model regresi menyebabkan estimator OLS tidak menghasilkan estimator 

yang BLUE dan hanya menghasilkan estimator OLS yang LUE 

(Widarjono, 2007). 

3.4.4.   Uji Autokorelasi 

 Selanjutnya untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi 

linier berganda dapat digunakan metode Durbin-Watson. Durbin-Watson 

telah berhasil mengembangkan suatu metode yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya masalah autokorelasi dalam model regresi linier 

menggunakan pengujian hipotesis dengan statistik uji yang cukup populer 

seperti pada persamaan berikut. 
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Kemudian Durbin-Watson berhasil menurunkan nilai kritis batas 

bawah (dL) dan batas atas (dU) sehingga jika nilai d hitung dari 

persamaan tersebut terletak di luar nilai kritis ini, maka ada atau tidaknya 

autokorelasi baik positif atau negatif dapat diketahui. Deteksi 

autokorelasi pada model regresi linier berganda dengan metode Durbin-

Watson adalah seperti pada Tabel berikut.  

Tabel 3.60. Nilai Statistik Durbin-Watson 

Nilai Statistik Durbin-Watson Hasil 

0 < d < dL Menolak hipotesis nol ; ada autokorelasi positif 

dL ≤ d ≤ dU Daerah keragu-raguan ; tidak ada keputusan 

dU ≤ d ≤ 4 - dU Menerima hipotesis nol ; tidak ada autokorelasi positif 

4 – dU ≤ d ≤ 4 - dL Daerah keragu-raguan ; tidak ada keputusan 

4 – dL ≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nol ; ada autokorelasi positif 

             Sumber : Widarjono (2007)  

Salah satu keuntungan dari uji Durbin-Watson yang didasarkan 

pada error adalah bahwa setiap program komputer untuk regresi selalu 

memberi informasi statistik. Adapun prosedur uji Durbin-Watson adalah 

(Widarjono, 2007): 

 1. Melakukan regresi metode OLS dan kemudian mendapatkan nilai errornya. 

 2. Menghitung nilai d dari persamaan autokorelasi di atas (kebanyakan 

program komputer secara otomatis menghitung nilai d). 

 3. Dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel bebas tertentu tidak 

termasuk konstanta (p-1), kita cari nilai kritis dL dan  dU di statistik Durbin 

Watson. 

4. Keputusan ada tidaknya autikorelasi dalam model regresi didasarkan pada 

tabel di atas. 

Selain kriteria uji pada tabel di tas, dapat juga digunakan kriteria lain untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi linier yaitu : 

1. Jika nilai d ≤ -2 maka ada autokorelasi positif 

2. Jika nilai -2 ≤ d ≤ 2 maka tidak ada autokorelasi 

3. Jika nilai d > 2 maka ada autokorelasi negatif 
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3.4.5.   Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 3.61 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson untuk X1, X2, X3, X4, X5, X6  

terhadap Y 

 
                                                                 Model Summary

b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .229
a
 .053 .023 1.172 .053 1.785 6 194 .104 1.961 

a. Predictors: (Constant), X6, X1, X3, X4, X5, X2 
b. Dependent Variable: Y 

 

 Nilai DW sebesar  1.961 dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan signifkansi 5%, jumlah sampel (n) 200, dan jumlah variabel 

independen (k =6) maka di tabel DW didapatkan nilai dL = 1.7071 dan 

dU=1.8306 . Oleh karena itu nilai DW  2.161  lebih besar dari batas atas 

(dU) dan lebih kecil daripada batas bawah  4 –du = 4 -1.8306 = 2.1694. 

Sesuai dengan tabel keputusan du < d < 6-du yaitu 1.8306 < 1.961 < 

2.1694 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

(Ghozali, 2011 : 112-113).  

Tabel 3.62 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson untuk X2, X3, X4, X5, X6, Y 

 terhadap X1 
 
                                                                Model Summary

b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .220
a
 .048 .019 1.880 .048 1.637 6 193 .139 1.907 

a. Predictors: (Constant), Y, X5, X4, X2, X6, X3 
b. Dependent Variable: X1 

  

Nilai DW sebesar  1.907 dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan signifkansi 5%, jumlah sampel (n) 200, dan jumlah variabel 

independen (k =6) maka di tabel DW didapatkan nilai dL = 1.7071 dan 

dU=1.8306 . Oleh karena itu nilai DW  2.161  lebih besar dari batas atas 

(dU) dan lebih kecil daripada batas bawah  4 –du =4 -1.8306 = 2.1694. 

Sesuai dengan tabel keputusan du < d < 6-du yaitu 1.8306 < 1.907 < 



194 
 

194 

 

2.1694 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

(Ghozali, 2011 : 112-113). 

Tabel 3.63 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson untuk X1, X3, X4, X5, X6, Y 

 terhadap X2 
 
                                                                     Model Summary

b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .532
a
 .283 .261 1.162 .283 12.692 6 193 .000 1.894 

a. Predictors: (Constant), X1, X5, Y, X4, X6, X3 
b. Dependent Variable: X2 

 

Nilai DW sebesar  1.894 dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan signifkansi 5%, jumlah sampel (n) 200, dan jumlah variabel 

independen (k =6) maka di tabel DW didapatkan nilai dL = 1.7071 dan 

dU=1.8306 . Oleh karena itu nilai DW  2.161  lebih besar dari batas atas 

(dU) dan lebih kecil daripada batas bawah  4 –du =4 -1.8306 = 2.1694. 

Sesuai dengan tabel keputusan du < d < 6-du yaitu 1.8306 < 1894 < 

2.1694 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

(Ghozali, 2011 : 112-113). 

 

Tabel 3.64 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson untuk X1, X2, X4, X5, X6, Y 

 terhadap X3 
 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .500
a
 .250 .227 2.876 .250 10.729 6 193 .000 2.014 

a. Predictors: (Constant), X2, Y, X5, X4, X1, X6 
b. Dependent Variable: X3 

Nilai DW sebesar  2.014 dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan signifkansi 5%, jumlah sampel (n) 200, dan jumlah variabel 

independen (k =6) maka di tabel DW didapatkan nilai dL = 1.7071 dan 

dU=1.8306 . Oleh karena itu nilai DW  2.161  lebih besar dari batas atas 

(dU) dan lebih kecil daripada batas bawah  4 –du =4 -1.8306 = 2.1694. 

Sesuai dengan tabel keputusan du < d < 6-du yaitu 1.8306 < 2.014 < 
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2.1694 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

(Ghozali, 2011 : 112-113). 

Tabel 3.65 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson untuk X1, X2, X3, X5, X6, Y  

terhadap X4 
 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .215
a
 .046 .017 2.032 .046 1.562 6 193 .160 2.043 

a. Predictors: (Constant), X3, Y, X1, X6, X5, X2 
b. Dependent Variable: X4 

 

Nilai DW sebesar  2.043 dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan signifkansi 5%, jumlah sampel (n) 200, dan jumlah variabel 

independen (k =6) maka di tabel DW didapatkan nilai dL = 1.7071 dan 

dU=1.8306 . Oleh karena itu nilai DW  2.161  lebih besar dari batas atas 

(dU) dan lebih kecil daripada batas bawah  4 –du =4 -1.8306 = 2.1694. 

Sesuai dengan tabel keputusan du < d < 6-du yaitu 1.8306 < 2.043 < 

2.1694 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

(Ghozali, 2011 : 112-113). 

Tabel 3.66 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson untuk X1, X2, X3, X4, X6, Y  

terhadap X5 
 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .318
a
 .101 .073 .965 .101 3.616 6 193 .002 1.983 

a. Predictors: (Constant), X4, X6, X1, X3, Y, X2 

b. Dependent Variable: X5 

 

Nilai DW sebesar  1.983 dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan signifkansi 5%, jumlah sampel (n) 200, dan jumlah variabel 

independen (k =6) maka di tabel DW didapatkan nilai dL = 1.7071 dan 

dU=1.8306 . Oleh karena itu nilai DW  2.161  lebih besar dari batas atas 

(dU) dan lebih kecil daripada batas bawah  4 –du =4 -1.8306 = 2.1694. 
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Sesuai dengan tabel keputusan du < d < 6-du yaitu 1.8306 < 1983 < 

2.1694 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

(Ghozali, 2011 : 112-113). 

 

Tabel 3.67 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson untuk X1, X2, X3, X4, X5, Y 

 terhadap X6 
 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 
R Square 
Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .352
a
 .124 .097 4.312 .124 4.549 6 193 .000 2.063 

a. Predictors: (Constant), X5, Y, X1, X4, X2, X3 

 

Nilai DW sebesar  2.063  dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan signifkansi 5%, jumlah sampel (n) 200, dan jumlah 

variabel independen (k =6) maka di tabel DW didapatkan nilai dL = 

1.7071 dan dU=1.8306 . Oleh karena itu nilai DW  2.161  lebih besar dari 

batas atas (dU) dan lebih kecil daripada batas bawah  4 –du =4 -1.8306 = 

2.1694. Sesuai dengan tabel keputusan du < d < 6-du yaitu 1.8306 < 2063 

< 2.1694 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi 

(Ghozali, 2011 : 112-113). 
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3.4.6.  Heteroskedastisitas  

  Heteroskedastisitas adalah variansi dari error model regresi tidak konstan atau 

variansi antar error yang satu dengan error yang lain berbeda (Widarjono, 

2007). Dampak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah 

walaupun estimator OLS masih linier dan tidak bias, tetapi tidak lagi 

mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan perhitungan standard 

error metode OLS tidak bisa dipercaya kebenarannya. Selain itu interval 

estimasi maupun pengujian hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun 

F tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Akibat dari dampak 

heteroskedastisitas tersebut menyebabkan estimator OLS tidak menghasilkan 

estimator yang BLUE dan hanya menghasilkan estimator OLS yang linear 

unbiased estimator (LUE).  

Selanjutnya dilakukan deteksi masalah heteroskedastisitas dalam model 

regresi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan Metode Glejser. Glejser 

merupakan seorang ahli ekonometrika dan mengatakan bahwa nilai variansi 

variabel error model regresi tergantung dari variabel bebas. Selanjutnya untuk 

mengetahui apakah pola variabel error mengandung heteroskedastisitas Glejser 

menyarankan untuk melakukan regresi nilai mutlak residual dengan variabel 

bebas. Jika hasil uji F dari model regresi yang diperoleh tidak signifikan, maka 

tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi (Widarjono, 2007).  

3.4.7.  Uji Heteroskedatisitas  dengan Uji Glejser  

Uji Heteroskedatisitas  bertujuan untuk mneguji apakah di dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual dari satu pengamatan dengan 

pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang 

mempunyai homoskedastisitas. Salah satu cara mengujinya dengan 

menggunakan uji glejser. Uji Glejser  mengusulkan meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen (Gujarati dalam Ghozali, 2011 :142). 
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       Tabel 3.68 

Hasil Uji Glejser 

Model t Sig. 

Keterangan 

1 (Constant) 5.571 .000  

X1 -1.583 .115 Bebas heteroskedastisitas 

X2 -1.389 .166 Bebas heteroskedastisitas 

X3 1.123 .263 Bebas heteroskedastisitas 

X4 1.762 .080 Bebas heteroskedastisitas 

X5 -.349 .727 Bebas heteroskedastisitas 

X6 1.769 .078 Bebas heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai t hitung lebih kecil dari 

nilai t tabel  dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Nilai t tabel 

diperoleh melalui penghitungan excel dengan rumus = tinv (α, (df). Nilai 

derajat bebas (df) = n –k. Di mana n=banyak observasi dan  k = banyaknya 

variabel baik variabel bebas maupun variabel  terikat.  Sehingga diperoleh 

perhitungan sebagai berikut 

Derajat kebebasan (df) = n- k   = 200-7  

Dengan signifikansi (α) sebesar 0.05, maka  dimasukkan rumus  = tinv 

(0.05;193)  = 1,972332. 

Dari tabel hasil output Uji Glejser di atas dapat disimpulkan bahwa 

tidak satupun variabel independen yang secara statistik signifikan 

mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Residual (AbsRes). Hal 

juga terlihat dari nilai signifikansinya  di atas 5%.  Kesimpulannya adalah 

model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 

 

3.4.8. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan  untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel  

pengganggu atau residual  memiliki distribusi normal. Uji  t  dan  F  

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika  asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.  Uji 

Normalitas dapat dilihat dari grafik histogram, yakni membandingkan antara data 
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observasi dengan distribusi yang mengikuti distribusi normal dan  metode yang 

lebih baik adalah dengan melihat normal probability plot (Ghozali, 2011 :160). 

Gambar 3.32 

Histogram Hasil Uji Normalitas 

 

Gambar 3.33 

Hasil Uji Normalitas dalam Grafik Normal 

 

 

Dengan melihat grafik histogram dan grafik normal plot dapat 

disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal 



200 
 

200 

 

yaitu adanya data di sekitar garis  diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal serta grafik histogram yang menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalita (Ghoxali, 2011 : 163) 

  Untuk memperkuat hasil uji normalitas, dilakukan juga uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang juga bertujuan untuk menguji 

normalitas residual data. 

 

Tabel 3.69 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y 

N 200 200 200 200 200 200 200 
Normal Parameters

a,b
 Mean 32.98 18.35 65.00 40.20 14.75 102.72 22.38 

Std. 
Deviation 

1.898 1.352 3.271 2.049 1.002 4.537 1.209 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .140 .190 .119 .143 .215 .161 .182 
Positive .090 .141 .119 .097 .156 .106 .182 
Negative -.140 -.190 -.101 -.143 -.215 -.161 -.151 

Test Statistic .140 .190 .119 .143 .215 .161 .182 
Asymp. Sig. (2-tailed) .068 .137 .214 .198 .318 .256 .244 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 200 sampled tables with starting seed 329836257. 

  

Nilai signifikansi semua variabel lebih dari 0.05, ini artinya semua data 

residual terdistribusi normal. 

 

 


